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Alman baıkomutaS1 

İ(in verilen son karar 

Brauchitsh 

neden 

affedildi ? 
• 

Almanlara göre 

anlaşmazlık olduğu 

manası çıkarılamaz 
Berlln, 22 a.a. - Yarı resmi bir 

ka)"Jl&ktan blldirıllyor: 
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J Almanya Büyük 

j Elıisini abul elli j 
; Cilmhurreısı lsmet lnönü, dün • 
J ıaat ıı de Cankaya köaklerlnde 

ı
ı Almanya Büyük Elc:ısı M. Von 

Papen't kabul buY\lrmu$lan1ır. 
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FILIPINLERDE 

Mare§al Von Brauchisch'in harpten önce bir Fransız. 
subayı ile gÖrÜ§Ür ken alınmı§ resmi 

Führer ile Mares:ıı von Brauchlt· 
sch'ın sahsl vedalan, böyle bir dakt· 
kanın hususi chemlyet ve büyüklü· 
~!lnün gerektirdiği vakur bir sekil· 
de olmuştur. 

Bcrlin nskerl mahflllerlnde mare-

japonlar 
-----------------------·------ &ala başka bir vazife verlllp verllml· 

1 
ycceğl hakk-uıda henüz bir şey bilin· 

Hazırlık mı 
sefer kışı mı ? 

Falih Rıfkı AT AY 
Hıtler alman orduları b:ışkumandan· 

lığını kendi u ıune alınııur. Bilhassa 
&.sked zorluk! rın arkı1,ından gelen her 
kumanda değişimi, bin ıürlıi tefsire rol 
•tar. Herkes, hadisclcrı kendi görusü· 
ne ve anla)ışına söre ıanarak, bu tef· 
liderden bnılarını oP. yakın bulur, 
~tlarını reddeder. hakikatin ne oldu· 
lu da, çokluk bilinmez. 

Surası doğrudur ki durup dururken 
)iiksck kumanda deği~imi rapılmaz. Bu· 
nu erektirm sebep, )a h:ırckJ.ı plinlıırı 
tİzerinde bir anlnsmaz.lıkıır, )'ııhuı bir 
llluvaffakı)ctsizliğin mesuli)eılerini us
fire etmektir, ,e)'R, tatbik edilccclc )eni 
kararlar iı;in buıün saliıhi)eıleri tekele 
devretmektir. 

Gerek resmi tebliğde, gerek llit • 
lcr•in ordu)·a be>'llnnamesinde an· 
laımazlık ''e)a mesuli)etler münaka~a· 
•ına dokunulduğunu ı:örmÜ)Oru:ı:. Yal· 
nll, ,etin zorluklardan bahsedilmekle 
beraber, bütün salahiyetleri tekelde top· 
laıııarun urureılerini izah eden birtok 
fıkralar \'ardır Di:ı: i1in ası1 miısbet tn· 
rafına bakl)'Oruz: yani, alman bafku· 
!ilandan lığı büyUk ölçı.ide >eni hareket· 
ltr yapmak kararında mıdır, değil mi· 
clir? Bu hareketler hangi istikametler 
ll:ı:erinde gelişecektir? 

Hitlcr, alman or<lularının ''ll:ı:ifcle
rilli §u wretlc .esbit etmckıcdir: 

1 - S:ırlı: cephesinde )"Crleşmek, tu· 
tunmak ve ilkbahar tnarruılarına hazır· 
ltnmak, 

2 - Kirkenes'ten fspan)'a sınırlarına 
kadar uzanan gıırp cephesinin korunuş 
tedbirlerini kuvetlcndirmek, 

3 - Alınması pek )akın olan harp 
ltararlarını tatbik etmek. 

Hider, japon taarru:ı:ları ile "harp 
lllihver dt,Jetlerine eherisli bir safha)a 
girmiş olduğundan" bahsederek di>or 
iti: "fakat bununla ~imdi biz de cihan· 
fQınul mahiyette kararlar almak duru • 
tnunda bulunuyoru:ı:." Hira:ı: aşağıda bu 
hrarların alınması "pek yakın" oldu • 
tu dıı sö)·lcnmt'ktedir. 

Bu kararlar nelerdir? 
Dünku ajans telgrafları arasında es· 

iri Japon Başvekili ve Harbiye Nazırı 
General Hayn~i'nin bir yuı~t seldi. Uir 
lece evcl bu )'3:ı:ının İngilizce metni 
'tokyo rad)osu tarafından nesrolunmuş· 
tur. Eski Japon Baş\ ekili, ilerde çetin 
lorluklara uğramamak için, Alman).ı 

•c İta!) a'nın da Anglo-Sakson ceı>hesİ· 
ile karşı bir takım )arma tıı:ırruzJarı 
)'ııpması gerektiğini ileri sürmektedir. 
Aıans hullsası pek kısadır. Rad)onun 
Verdiği metne göre, eski baf' ekil once 
İap0n halkına hiıap ederek, ilk muvaf· 
fakı> etlerle C) imserlise düşmek doğru 
olmadığını, d~n cephesinin çok ku· 
Vedi 'e kaynaklarının çok zengin ol<lu· 
ltınu, ".e u:ı:un bir harbin ağır fcdaklr· 
lıklarını §İmdiden soze alm:ık lazım 
lteldiğini ya:ı:dıkıan sonra, "eser Birle· 
ıik·Devletler Aılantik'ıe meşgul edil • 
rne:ı:, ve bütün kuvederini Pasifik'ıe tek· 
ıif etmesine me)dan verilirse, bu )'Ükun 
Japon)'ll için çok ağır olacağını" anl.ıt· 

llllJtır. • 
Japonya')-a )'ardım edecek ,.e bu 

Yardımla Anglo·S:ıkson cephe ini :r.lfa 
di4ürccek bü>ük bir kış hareketi şöyle 
tasavvur olunabilir: bir )"andan Adan· 
tik'te deni:ı:alu muharebesini '' İngiliz 
adaları ü:ı:erine hava akınlarını ~id<lct • 
lendirmek, ve Afrika')"B, bilha sa kıta· 
nın Atlııntik kırıları üstüne )Ol ara • 
mak! Bir faşist ı;ıızetcsi Pirene etekle • 
rinde alman ku,etlcri toplandığından 
bahsederken, acaba bo) le bir hareketi 
cnı kastetti? 

Burada, İspanra'nın ,.e Frnnsa'nın 
durumları musıcsna bir ehcmiyet alır. 
Ru de"> !etler ü lerini 'c yollarını alınan 
kttalarının emrine ,·ermek için önceden 
anlasmalarda bulunmu~lnr mıdır? Eğer 
bulunmıımışlars:ı, her türlü nıukave • 
ınetleri askeri taarruzlarla kırmak için 
tedbirler ıılınmış mıdır? 

Almanya i~in, bir )andno, ilkbahar 
Ru§ya seferini hazırlam:ık, öbür )andan 
ığır asker, sil:ıh u m:ıbeme fodakir • 
lıl;ını gerektirecek kara seferlerine baş· 
lımak doğru mudur, '\eya imk:ınlı mı· 
dır? Acaba Almamıı. )alntz havil 'e 
denizaltı taarruzları · ile, Birleşik-Devlet· 
leri Atlantik'te ıuımıya mı uğraşacak • 
tır? Öbür tarafta ingili:zler lehine gc • 
lişm'-""te devam eden Libya tııarruzu 
Tar. Acaba bu taıırruzu durdurmak ve 
İtalya'ft Afrika'da tutmık için mi bu 

C. H. P. Meclis grupu momcktedir. Fakat bu mahfillerin 
belirttiği gibi, mareşal von Brau· 

C. H. P. Meclls Grupu Umumt chltsch, ne azledilmiş ne de tekaüde 
Heyeti bugün saat 15 te toplanacak- scvkolunmustur. CünkU Almanyf6a 
tır. bir mareşal hiç bir zaman tekaUd 

Erlerimize kıJ hediyeleri 
Kızılay - Yardımsevenler müşte

rek komitesi erlerimiz için toplanan 
kıı; hediyelerinin be&inci partisini 
dun alakalı makama testim etmiştir. 
Bugün de altıncı parti teslim edile
cek ve bu suretle sevkedilcn hediye
lik eşya miktarı kırk beş bine yak
laşacaktır. Komitenin temin eyledi· 
fi geriye kalan eşyalar da tasnif e
dilmekte ve sevke hazır bir bale ge
tirilmektedir. 

edllmez. MeselA marcsal von Mac· 
kensen, Miti f!U mareşaldır. 

Bütün alman ordulan ba!i:kumnn· 
rlanlığ:ı ile kara ordusu başkuman· 
danlığını kendi sahsında toplaması 
mUnascbetlyl<' Fuhrcr'ln askerlere 
ve ordu~·a katılmış S.S. kıtnlarına 
yaptığı hitap hakkında, bugiln Ber
lln'de yan resmi kaynaklardan ga. 
zete muhabirforlnc su cihet tokrar 
edllmlstlr ki harp, simdi knU neti· 
ceye doıtru gitmektedir. Bunun için· 
dir ki Fllhrcr'in. alman ordulanm 
şimdiye kadar olduğundan daha ku· 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

Ankara vilôyetinde 
, ... ·ıı 

C. H. P. kongreleri 
• • 
1 1 t o "yle 
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Partimiz nizamnamesinde kongre· 

ler hakkındaki hukUmler ve Genel 
Sekreterliğimızin verdiği talimat 
dairesınde kongreler çok muntazam 
ve verimli olmuştur. 

Kongrelerde bir derece yukarı ida
re heyetlerinden müşahitler bulun
durularak nizamnameye uygun bir şe-
kilde çalışmaları temin edilmiş ve 
halk dilekleri üzerindeki serbest ko· 
nuşmıya bılhassa itina olunarak 
memleket bakımından mlisbet karar
lar ve halkı ilgilendiren mühim di
lekler tesbit olunmuştur. 

Ocak kongrelerine, kayıtlı azanın 
mazeretsiz olanları iştirak etmiıı. na
hi}e ve kaza kongrelerinde delegele· 
rln eksiksiz olarak bulunmug olma
ları ve dinleyici sıfatiyle kongreler· 
de bulunmak için Partili vatandaşla· 

. 
lzvestiya ya göre 

yakında 

bir ücüncü 
.;,, 

Türk 
gemisi daha 

balır1lacakmıs 
.> 

rın gbsterdiği yakın alaka, halkımı- Moskova~ 22 n.n. - Tass ajansı bll· 
zın yurt meselelerine karşı olan de· dlriYor: tzvcııtıa diyor ki: 
rin ilgısinin canlı misalini vermiştir. "İtimat cdlllr haberlere aBre önil • 

Partimiz nizamnamesine ıore, hal· mOzdekl $rtinlcrde bir UcüncQ Türk 
kın dileklermi kendi ağzından dinle· ticaret \"llPUru ''mll.ll,yeU blllnmlyen., 
mek ve evelki kongrelerde teshil e- b1r denizaltı tarafından batırılacak ve 
dılen dileklerden yapılmış olanlar. bu vapurun ta:vtası kurtulacaktır. 
veya her hangi bir zaruri sebeple ya· CUnkO tclnde blrkac alman aJanı bu· 
pılamamış bulunanlar hakkında kon· ıunacak ve sahlt olarak kullanılacak· 

tır. Denıınltının mürettebatı ıse aov
yet ısaretlerlnl taaıyacaktır. Ttı kl son· 
radan bu aL<:aklık Sov,yeUer Blrlltlne 
) ükletllcbllsln. 

100.000 
asker 
çıkardı 

Manilla'da endisa var 
Tokyo, 22 a.a. - İmparotorluk 

".Unum! karargfilıının bir tebliğine 
göre çok büyUk japon asker te§kll
leri bu sa.balı donanmanın himayesi 
altında Luzon adasının birçok yer.

1 
lerıne yeniden çıkmıııtır. 

80 tCJ§ıtla gelen a•kerler 
Vaşington. 22 a.a. - Harbiye na- f 

zır lığının tebliği: 

Lingayen körfezi bölgesinde ıid· 
detli bir muharebe cereyan etmekte· 
dir. Japonlar buraya kitle halinde 
asker çıkarmağa teşebbüs ediyorlar. 

Takriben 80 ta&ıttan mürekkep bir 
filo Luzon'un batı sahili açıklarında 
gözükmüstür. Az zaman sonra blr
sok m\Vru.lar Lingayen kö fezine 
girerek Ageo cıvarrna asker çıkar

mak te3ebbüaünde bulunmuıılardır. 
Bazıları ı;ahile )'anaıımağa muvaffak 
olmuşlardır. 

Japon kıtalarının 6-8 tümenden, ya· 
ni 80.000-100.000 askerden mürekkep 
olduğu tahmin ediliyor. 
Düşmanın istıla te5ebbüsü Ameri· 

kan ve Filipin kuvetlerinin çetin mu· 
kavemetiyle karşılagmaktadır. 

( Sonu 3. üncü sayfada ) 

Bir İngiliz 

tayyare 
gemisi battı 

Berlin, 22 a.a. - Alman ordu· 
Tarı ba~kumandanlılının hususi 
tebliği : 

A tlantik'te fuliyette bulunan 
bir denizaltı, bir lngiliz tayyare 
gemisini torpillemlşir. Bu lngl. 
liz tayyare gemisi batmıştır. ...... 

Berltn, 22 a.a. - 5a1Ahlyetll blr kay
naktan blldlrlldl!"ıloo gore, kaybı bugün 
hususı bir teblllUc bildirilen tngl1lz 
tayyare gemisi "Formlı.1able., sınırına 
mensuptur. !nglltere'nln bu ıınıfa 

mensup bes tayyare genıls1 vardır. 

gre azalarını aydınlatmak maksadiyle 
kongrelerde idare amirlerimizin de 
bulunmuş olmaları, halk uzerinde çok 
iyi ve büyük tesirler bıraktığı gibi; 
halk hüktimetinin halkçılık vasfının 
halk nazarında daha iyi tecelllsine 
yardım etmiştir. 

Kongreler, Partimizin kurucusu 
Ebedı Şefimiz Atatürk'ün aziz hatı
rasını taziz etmekle iı;e başlamış, 
milli birliğimizin sembolü olan Par
timizin degişmeı genel Başkanı ve 
büyük Milli Şefimiz İsmet İnönü ile 

lste almnnların verdikleri glzll emir Bütün bunlar ı939 scncs\nde <ıenlze 

budur. Alman aıanlan bu Türk gemi· tnd!rllmlstlr. Hacimleri 23 bin ton o -
sinin de torplllcnmeıl ü:ı:ertnc Türkiye lan bu semller en modem gemilerden 
ile sovyetlcr Blrl\C-1 aruındakl müna· sayılır. 
sebctıerln tenaıasacntını umuyorlar.., ı Batırılan semlnln ısml belli ddll • 

hükumet ve Partimize kar&ı sarsıl-
maz bağlılık te:ı:ahürlcri arasında ça· 
lışmalannı bitirerek, milli birligin 
ve birbirine gıivenin verdiği emnİ· 
yet ve huzur içinde dağılmışlardır. 

Eskişehir' de 
Eskişehir, 22 a.a. - CUmhuriyct 

Halk Partisi vll~yctlmlz merkc.z 
kazası Jwngresi diln vali, parti mU 
i'etUşt ve daireler reislerinin işti· 
raklylo toplanmıştır. Celsenin açıl 
mMını mtiteaklp Ebedt Şef Ata -
tllrk'Un hatırası ayakta Uç dakika 
tık ihtiram sUkQtiyle taziz ve Mil· 
ıı Şef inönll'ne karııı bağlılık ve 
şUkran dullgulan te7.ahUrU yapıl • 
mıııtır. Kongre nıznn.mesindeki 
maddeleri müzakere ve halkın dl • 
leklerlni tespit etmiş, yenı idare 
heyetini seçtikten sonra çnlışmnla
nnı bitirmiştir. 

tedbirler düsünulmüsıür? Bu suallere 
biz cevar> veremeyiz. Her halde Hir· 
ler'in bcyıınnamcsinden anladığımız, al· 
man orduları için bu kı~. yalnı1 bir ha· 
zıriık mevsimi sayılmamakta olduğudur. 
"Pek yakın", günlerle hesııp edilmek 
gereken bir mühlcttir. Sırnn çözüldüğü· 
nü görmek için uzun müddet bekli)"e · 
cek deg1fü, 

---------------..J dlr. 

Bir lngiliz tayyare ıemiıinin aeyiT halinde almmlf remıi 

Ziraat Bankası Umum 
Müdürü B. Nusret Meray 

lkl1Sadi devlet leJekkülleri toplantısı 

Ziraat bankası 
• • 

ıc n 
..;, 
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son y 
e 

Sermayelerinin tamamı de"> Jet tara· 
fından 'eritmek suretiyle kurulan iktı· 
sadl teşekkıillerin umumi heyeu geçen 
nyıo ı ~ sinde birinci ıoplanusını )"aP

mı~ 'e bu müe!lcselerin bunyelerinde 
tetkiklerde bulunmak üzere birer en • 
cünıen ~cçnıislerdi. EncumenJcr çalışma· 
lıırını bitirerek rar><>rl:ırını hazırlamış· 
lar \e dun <iğledcn c\d snaı 10 da Bu· 
)uk .Millet Mcdi~ı k.ııupane salonunda 

52 1 n 
• • 
ısı o u 

U>planan umumi heyete ~unmuşlardır. 
Dunku toplantıda Ziraat Bıınkası • 

nın 1940 )ılı bWını;mu tetkikten geçi· 
rılmiStir. 7.iraat Dankası için bıııırlan
mış olan rapora 1:ore bankanın muamele 
haani 6.'; mılyar lırnyı aşmış \e geçen 
yıl mt'\-duau da 116 mil>on lirayı geç· 
mck sureti)le bir C">clki yıla gure % 19 
nisbetinde bir )ukseliş kaydcımistir: 

[ Sonu 6 ıncı sa.y/ada ] 

MALEZYA'DA 

Grik yolunda· 

meydan 
muharebe i 
başa 1 

~~ponlar ağır kayıp verdiler 

Cava'daki eski Ba tavya'da bir kanal 

Sıngnpur, 2..! a.a. - Resmi t o -
llğ: Perak ta kıtalarımız Rualakoı>
gsar etrafındaki mevzılerinı tut • 
mıya devam ediyorlar. DUn Grık 

----------------------·YOiu üzerinde yeni bir meydan mu-

1 
harebesl başlamıotır. Du.ş,n n. ~ 
larla takvıye kuvetleri g tı e 1,. 

çin Serak nehrınden fay 1 ıı • 
tır Kıtalnrımız bu mcyd.ın muha • 

RUSYA'DA 

Almanlar 

boyuna 
çekiliyorlar 

Sovyetler şiddetli 

hücumlar yapıyorlar 

Alman kıf a~.ın ~ok ağır 

kayıplara uğruyorlar 
Moskova, 22 a.a. - Tass ajansının 

bildirdi&ine gore, sovyetler, Mosko
va'nın cenup batısında almanları ya
kından takıbe devam etmektedir. 
Sovyetler duşmanı çevirerek ve im· 
ha ederek şiddetli hücumlarına de· 
vam ediyorlar. Ve birbiri arkasın· 
dan kôyleri geri alıyorlar. Bir gün· 
de yü:ı: köy geri alınmıştır • 

''T" şehri yolunda bilhassa şiddetli 
bir muharebe cereyan etmektedir. 

Kıtalarımız Maloyareslavete isti
kametinde şiddetli bir mukavemetle 
karşılaşmaktadır. Düşman burada 
hıicumlarımızı püskürtmek için bil· 
tün kuvetlerlni toplamakta ve kuvet· 
li suretle tahkim edilmiş bulunan 
mevzilerinde tutunmaktadır. Buna 
rağmen birliklerimiz duşman istih
kamlarını tahribe ve düşmanı geri 
atmağa muvaffak olmuşlardır. 
Bazı noktalarda kıtalarımız düş

man müdafaasında dbrt ile altı bu
çuk kilometre derinliğinde gedikler 
açmışlardır. 

Sovyet resmi tebliği 
Moskova, 22 a.a. - Sovyet ha· 

berter bUrosunuıı dün geceki teb • 
llği: 

21 ilkkA.nun gUnU kıtalarımız bU 
tUn cephelerde düşmanla çarpı§ • 
mı§lardır. 

Bntı Kalln'in ve cenup batı cep
helerinin birçok kesimlerinde kıta
larımız şiddeti! muharebeler yapa
rak ileri yUrUyllşlerine devam et -
mlşler ve birçok yerleri i~gal eyle
mıeıerdlr. Bunların arasında Tik -
vin'in cen•Jp batısında. Budgoç, şu. 
dovo'nun yakınında Gruzino ve Tu· 
la'ın cenup batısılnda Kraplvno 1 
vardır. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, Z2 n.a. - Alman orduları 

başkumaııdanlığının tebllğiı 
Şark cephesinin merkez kesiminde, 

birçok sovyet hücumu, kıtalarımızın 
inatçı mukavemeti ile muvaffakıyet-! 
sizliğe uğramıştır. Hava kuvetleri, ' 
duıımanın sahra mevzilerine, zırlıh 
tank topluluklarına, araba kollarına 
ve demiryolu ballarına birçok hli· 
cumlar yaparak, ordunun ı;iddetli 
çarpışmalarına müzaheret etmişler· 

dir. 
Alman kayıpları 

Jlfoskova, 22 a.a. - Pravda ga. 
zetesi diyor ki: 1 

Almanlar 10 sonte§rinle 16 llkkfı
ııuıı araııında. yalnız Moskova cep. 

( Soa.m ı. ii~ii sB.1!_11lda ) 

LİBYA'D/ 

İngiliz er 

Bingazi 

kapılarında 

Mihverciler Bingazi 

cenubuna cekildiler 

İngilizler Mihverdf eri 
hula kovahyorlar 

Kahire, 22 a.n. - DU~man piyade 
kuvetlerınln dUn k8.JIIJiOn koUarıyle 
Bin.gazinin ccnubunn çekildiği gö
rUldU@nd~n Rommcl'ln bu limanı 
mUdnfaa etmek için piyade kuve~ 
!erini feda etmek istemediği nnıa. 
~ılmaktndır. Fakat Ilingazi'nin zah· 
metsiz ele geçeceğini söyliycrek kc 
hanctte bulunmnk muhakemesızce 
bir hareket olur. Alman rtcatlnin 
çabuklu(;una ve gözU körleştiren 

kum fırtınalnnna rağmen lmpara· 
torluk kuvetlerl d\lşmana muvaffa
kıyetle hUcum ederek 12 alman tan 
kı tahrip etmişler ve 8 italyan tan
ki ele gcçirml terdir. 

Blldlrlldlğlne göre şimdi GOOO I· 
tnlyan ve 4000 alman harp esiri 
bir Usse gelmiş bulunmaktadır. 

rebeshıde duşmana ağır k ıplnr 

vcrdlnniol erdir. 
DUn gece hiç bir hava faaliyeti 

olm mııtır. Kualakon sar 1poh'un 
24 kilometre eimallnde s n ikri • 
an·ın 72 kllom tre cen p doğusun -
da ve Grık yolunun 48 kilometl' 
cenubundadır. 
Grık ve Sing k.l'lan 

bur da knvuşm kt d•r. 

Slngapur, 22 a ıı. 
llğ : Şıınal cephesind 
ğ r bir ıey yoktur. B 
alalumpur"de h:ıfif 

olmuştur Ta:,'larelerf 

olları da 

tayyareleri arasında b hava mu • 
hnrobesl cereyan etmI tir. Tayyare 
l}arşıkoyms bataryaları da f :ıllyet 

göıtterrrlştir. 5 düşman tayvare31 
tahrip edilmlşt r Av tayyllrelerl • 

[ Sonu 6 ıncı say/adı l 
111111111 

Hongkong'ta 

bülün ingiliz 
harp gemileri 

abluka edildi 
Hongkong garnizonu 

hôlô dayanıyor 

Japonlar kayıpları önlemek 
ıçın işgali geciktirecekler 

Mihverciler kovalanıyor 
Lon<lra, :? a.a. - SalAhlyctll mah • 

:!illere ııôrc Brltan,ya ı..-uvctlerı ve mUt
tetlk kuvetler Llb>"&'da her tarıttta 

büyük bir illratle mihver kıt.alarmı ta· 
kip edJ,yorlar. Alman ana kuvetıerı 

Blnııazl ve Soluk c:evreslnde toplarunı· 
ıa benzl~or. Halbuki, lta.lyan piyadesi 
eok büyük bir bo:ı:ı:un halinde Blnııazl'· Londrn, 22 n.a. - Sını::aplll' rnd· 
nln ıımnl doğusunda bulunmaktadır. yosu, Hongkong'dan ~ nı hlc b r ha
Anlnıılı.1ıfınn göre ıtommel nınsazı de ber alınmadı,; nı fak • bazı emare· 
mlldatnada kalmak veya Trnblusııarp lcre ı;öre, oradaki in lllz 
istikametinde batı)a doğru cekllmek· nun mukavemete 
ten birini ıccmck zorunda kalmuıtır. hUlmıet.'Tl('k g r ktl nl b d m r. 
Trablusgarp )olu az rinde petrol de· ı Tokyo, 22 n.n. Dome a an ının 
ııoları bulunduıtu 11anıımaktndır. Br1· [ Sonu 6 ıncı say/ dı ] 

( Snnu 1 ürıcü sıwl~da ) __ 

Libya'daki askeri harekatı ıı cereyan 
gösterir harta 

sahayı 
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C ümhuriyet Dersim'! 
ele aldıgı zaman 

burası, seyyitlerın ve ala
la.nn pençesi ve boyundu
ruğu altında, devlet nüfu
zundan habersiz bir halde 
yaşıyordu. Derslmlı bir 
taraftan devletin kanun
lanna silA.hla karsı koyar 
ve civarına yağma ve ta-
lanla boyunn zarar verlr-
k!"n, bir taraftan bizzat 
kendısi de ası:ı.yls•lzlik için· 
de bocalayıp duruyordu. 
lşiın kötlısü, bu hal dört 
yüz yıldanberl böyle gelip 
bô) le gıtmlşti ve fenalığın 
kok eri, çok derinlere işle 

m şti. 

B 

cunıhurwetin ilanından sonra, 
se,ı. :ıntler ve ağalar da zaten yeni 
reJımln bu halın böyle sürüp git
mesıne mi.ısaade elmıyecegini sez
mişlerdi. Şeyh Salt ısyanından 

sonra, Koçuşuğı aşırellnde azgın
lık alA.meUcri belirdl ve bu hare
ket 1926 da bastırıldı. 

Fak:ı.t Derslm, bır sılılh deposu 
hA.Jınde ldi. İkide bir tekrarlanan 
a~aklarunalan, tecavüz ve sOYi:Un
culuklan önlemek ve Dersim'de 
esaslı bir ıslah ışıne girişmek içın, 
her şeyden önce sllAhların toplan
ması ıı:erekiyordu. 1933 yılı yazın
da yapılan silAh araştırmaları, 
be.klenen neticeyi vermedi. Yalnız 
b r nokta iyice anlaşıldı: Dersim 
tşıqi katı ve devamlı bir surette 
haf. lcln çok ciddi incelemeler yap· 
maık ve işe esaslı surette başlayıp 
kesin bir neticeye varıncıya kadar 
ısrarla calu;mak liı..zımdır ... 
ıO zıııman Başvekil olan Mllll 

Şefimiz şark seyahatlerinde bu iŞl 
sözden ıeclrlı> imkan ve çareleri 
de teablt ettller. 1935 yılı ilkklınu
nun'IQ'l 25 inci cnrşamba günü, 
Dersi 'in yüzlerce yıllık kargaşa, 
capul ve an dolu tarihinde bü
yük bir önemcctir: Tunceli o 
s:Un cık kanun gereğince Der

tanı riltb 
dlllyordu. 
ook s:e 

i alıyor. Tunceli va
ordu ile irtibatı baki 
rütbeınnln salAhlyetlni 
ak üzere, Korkomu-
nde bir vali tayin e
Vall.nin salahiyetleri 

Bu .. lyetlerle Tunceli vali 
ve komutanlığına tayin edilen 
Korgeneral Abdullah Alpdoğan, 
1936 yılının 1 şubıııtında Eliızığ'a 

g!'.'lerek, dördüncll umuml müfet
tiş sıfatlyle Dersim ismi ele aldı. 

Yeni kanun, hayırlı tesirlerini 
hemen gôsterdı: komsu vilAyetlere 
yapılan tecavüı;ier durdu ve Der
s m'ln dahm ı de epeyi dü
zeldi. Halk huzura kavuşunca. hü
kUmete olan güveni de artıyordu. 
B raz da kt'ndlni müdafaa için bir 
türlü tesl m tmedığl silAhıru ar
tık htrakmıya karar verdi. Kısa 
b r zamanda hUkümete teslim erl!
!Pn sllft.hlann sayısJ 7880 ı buldu. 
Bır taraftan da hUkUmetin otori
tesini her tarafa yerlestlrmek, 
k1111un ve ntzamlan her yerde yü
rll~mck için, muhtelll yerlerde 
nN)ıy!"ler kuruluyor, yeni yeni ka
rakol binaları yükseliyordu. Bun
lar b rıblrlerine telefonlarla, yol
laf ve koprülerle bağlanmağa baş
landL 
ff Ukümetın bu ciddi ve esaslı 

tPdblrlerl, ağalar ve seyyit
lt>r saltanatının sonu demekti. O 
eüne kadar halk sırtından &-eçi
nen, halkı köle gibi kullanan bu 
kotu insanlar, son bir tecrübeye 
daha g rlşmek istediler: orman ka
nununun Tuncell'de tatbikını, hal
kı ayaklandırmak için bahane o
larak kullıınmağa kalkıştılar. Ne 
wazık ki, bu fcsatcı propaganda 
meyve vermekte gecikmedi ve 
1937 martında l.)erslm'ln doğu böl
aesınde ki Yusufan ve Demenan 
aşlrctleı ı nahiyeler arasındaki 
koprülerl ve telefon hatlarını yı
kıp bozarak, mı harekete gırış

tller. Çok geçmeden bunlara, 
Haydaran aşiretiyle, Seyyit Rıza
nın aşireti olan Yukarı Abbasuşa
tı aşıı:etl de katıldı. 

31 !lkktınun 1937 rle Kalan böl
ı;es nrle Mansuluuşağı kö;ilnde 
jıınrlarmaıarımıza \'e Dlztaş kö
yündı>kl jandarma karakolumuza 
teravüzler yapıldı Bunun üzerine, 
Sôn dakikaya kadar işi tatlılıkla 
halletmeğe uğraşan hUklimet kat! 
bir tedip hareketine gecmeğe ka
rar verdi: Koç ve Kalan, yasak 
bölge ıırın e<l lrli: bura<la oturan
lar batıya giinderlldl. Bunlar ara
sınrlan !$yanda ayak diriyenler 
ıınrp clıığlarrla ve mağaralarda ha
rınrırıık mııkavf'mPtte ısrar ettileT. 
Fnkat tedip harrkrtl durmadı ve 
ka•i nrt;rp kısa hlr zaman lçlncle 
elcie Nlilrll. 

Tsvanın elebaşısı olan !;eylt Rı
~. lşll"rlrı ~aroa sar~ı~ını anlaYJn
oıı. kıırtulus ~arMlnl kaçmakta 
bulmuş v,. Erzincan yolunu tut
muştu. Fakat yolda yakalanıp 

Dersim artık aeyitleri, ağa
ları ve aşiret deisleriyle, 
eşkiyaları ve çapulcula -
riyle tarihe karışmış ve 
yerini, medeniyet yolun -
da büyük adımlarla iler
Jiyen Tunceli'ye bırak -
mıştır. 

Yer yer yükselen mektepler, 
hükümet konakları, kış -
lalar ve karakollar, Tun
celi'yi Cümhuriyetin fe
yizlerinden en çok fayda
lanan bir bölge yapmış -
tır. Yandaki resimde, 
Mameki' de yapılan me -
mur ve subay evlerini gö
rüyorsunuz. .. 

• 
Eli 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yazan • 

. . . . . . 
• 

Samih TİRYAKİOGLU a 
••..............................................•..............••. : 

Cümhuriyet adllyesıne teslim e
dildi. 

Hozat'ın Sin nahlyesl:ne bağlı 
Ağdat köyi.ınden olan bu sonuncu 
seyylt, yemden Türk kanının dö
killmesıne sebep olduğu icın ölüm 
cezası giydi ve 15 sonteşrin 1937 
de Elilzığ'da asıldı ... 

Derslm'ın tarihe karıştığını ve 
imar programının yeni bir hızla 
devam ,,edeceğini, 18 eylül 1937 ta
rihinde BUyük Millet Meclisinin 
kUrsilsiınden seslnl yükselten tnö
nü'den öğrendik: 

" ... Tunceli'nde isyan ve is/abat 
ananesi, Dersim'in bütün hatıra -
ları, dağlarr, toprakları ile bir 
takım aşılmaz, geçilmez ve bü • 
tiin isyanlara mesnet olan bura
ların ve istinat noktalarının hika
yelerinden ibarettir. Orada Kutu 
deresi, Kıılan deresı, Dojikbaba 
dağı ve saıre gibi ısımler vardır 
1ci sadece bu ısimlerin telaffuzu, 
eskıden birçok seferlerin bun
lardan birı etrafında kördüğüm 
olup kaldığını, bahusus isyan ti -

denlerin bunlardan biri içınde SI· 

ğınarak aşılmaz bir melce ba
liııde maksatlarına muvaffak ol
duğunu ifade ederdi. Cümhuriyet 
ordusu ve zabıtası, bu hadise es
/nasında yaptığı takiplerde bura -
le olarak zihınlerde yerleşen, ne 
kadar uçurum halinde dere ve ne 
kadar çıkılmaz dağ varsa hepsi
ni Ankara sokakları gibi baştan 
başa geçmişlerdir. Kanun ıötü
ren ordu, jandarma neferlerirun 
ve ordudan bir neferin ayak bas
madığı yer, inmediği dere ve çık· 
madığı tepe yoktur.,, 

Artık Tuncell'nde ne seyyit, ne 
ağa, ne de reis var. Şimdi Tun
cell'lller de yurdun öteki yerlerin
deki vatandaşlar gibi devlet ka
nunlarımn koruncası altında, 
Climhu~iyP.tln feyizlerinden genls 
ölçiide faydalanarak sulh ve sü
ktln içinde yaşıyorlar ... 

*** 
G ene 50 yıl kadar önceye dll

nellm: 
".u Dağlarda sa"lrin olan kürt

ler, kışın yer altında bir ta1rım 

kulübelerde ve yazın açıkta ya -
tarlar ... Arazinin ekserısi gayri 
kabili ziraat olup, ahalınin ço. 
ğu dahi çobanlıkla geçınırler. 
Çarşılı ve pazarlı kasabası ol -
mayıp, ahalinin muhtaç olduk/a. 
rı cüzi mensucat ve saıreyi bazı 
seyyar satıcılar gezdirirler ... Yol
ların fıkdam ve kışın şiddet ve 
imtidadı fazla; mahsulatın ibra-
·cına ve bir güna ticaret icrasına 
dahi mani olur. Derunu livada 
6 medrese ile 9 islam ve sdiz 
bıristiyan sübyan mektebi mev. 
cuttur ... .,, 

1936 başmclanberi Tunceli, Ci.im-
huriyetin nimetlerinden en cok 
faydalanan bir bölge haline glr
mistir. O tarihten 1940 sonlarına 
kadar, Tunceli'de 9 kışla, 5 hUkü· 
met konağı, 6 karakol, 8 okul, u· 
zunlukları 60·180 metre arasında 
değişen 10 tane betonarme ve be
ton köprü, uzunlukları 60·180 met· 
re arasında değişen 3 tane de 
tahta köprü yapılmıstır. 

!nşası bitmiş ve i:;letmlye acıl· 
rnl.$ olan yüzlerce kilometrelik şo
seden başka, hlr<:ak yeni şoseler 
de ya inşa hAlin<le, yahut bitiril
mek üzeredir. Eskiden Dcrsim'e 
gönderilen memur da, ora halkı 
s:ilbl "yer altmcla blr takım kulü
belerde" otururdu. HUkl1m<'tln 
muhteUf yerlerde memurlar ve 
suba)'lar için yaptırclı.ii;ı evlerin sa
yısı 72 yl bulmuştur. 

Kamus-ül-a'laın'dan, Dersim'de 
"6 medrese ile 9 Islam ve 8 hırlstl
yan subyan mektebi" bulunduğu
nu Öğrenmiştik. Tunceli kuruldu
ğu zaman orada 18 ilk okul var
dı. Bugün okulların sayısı, 15 l 
eğitmenli olmak üzere, 44 il bul
muştur. Öğretmen sayısı 51 den, 
- 21 i eğitmen olmak üzere - 72 ye 
yükselmiştir. Tunceli kurulduğu 

zaman 1412 olan talebe sayısı, bu
~n 2955 tir. Tunceli vllA.yetinde 
bulunan ilk tahsil çağındaki ço
cuklar, nüfusun yüzde 16 sım bul
mıı,ktadır ve sayıları 18548 dir. 
Bunlardan yüzde 16 sı ilk okula 
gidiyorlar. 4 yıl içinde millet mek
teplerini 306, öteki okulları da 
691 kisi bitirmiştir. 

1 E·····································································: 

1 ı Felekten Bir Gon! . . . . ..........•...........•.......•..••.......................•........... : 

Düğme ve dost 
İ sranbul tramvayları ı.e halde • 

dir bilirsiniz ama ben size 
gene bunun garip bir vaka.sını anla· 
tayım. Geçen akşam bir kalabalık 
tramvaydan indim. Araba gitti, bir de 
baktım ki: göğsümde tana re biçi • 
minde küçucük bir iğne saplı. Der • 
hal hatırladım. Ben arabanın içinde 
iken karşımdaki genç yolcunun yaka· 
sında bu iğne . bir nevi rozet • takılı 
idi. Sıkışıklık ve }olcuların biribirine 
}'Ol vermeleri için Jteçirdikleri du • 
rumlar ne şekiller almış ki o iğne sa· 
hibinin yakasından çıkıp benim göğ· 
>iıme saplanmış. ika bir profesyonel 
yankesici olsaydım da bu iğneyi aşır· 
dım diye yakalansaydım: 

- Vallahi efendim! Kendi k~· 
dine göğsüme saplanmış! tözüne han· 
gi hakim inanırdı? 

Öyle bir halde benim vaziyetim, 
Nasrettin Hocanın bir bostandan ka· 
vun karpuz ınplayıp çuvala koyarken 
yakalandığı zaman: 

- Beni buraya fırtına attı. de· 
mesi üzerine: 

- Ya bu kavun karpuzu kim 
kopardı? 

- O da fırtınıdtn. 
- Peki çuvala kim koydu? 
- Ben de onu düşünüyordum 

~y;;LE~ ........ ı 
......... ~ .......................... _ 

cevabını vermesine benzerdi. 
Uzıtmıyalım, tramvaylarımız • 

da bribirimize karşı yakınlığımız o 
kadar arııı ki; işte böyle iki ıaraf 
farkında olmadan birbirine mal geç· 
mesi bile oluyor. 

Ben size onu diyecek değilim. 
Niyetim ba,ka. 

Dıio tramvayda iken yolculardan 
birsi: 

- Aman az müsaade edin, düğ· 
ml!tn koptu. Diye seslendi, Mümkün 
o!duju kadar aralandık. Adamca • 
ğız bir müddet düğmeyi ıradı wı 
nihayet bulduğu zaman büyük bir se
vinç gösterdi. 

Hak~ız değil efendim. 

Bir palto düğmesi düşürmek, bü· 
tün düğmelerin değişmesine sebep 
oluyor. Bu esnada da düğme kıt. 

Düjmesini bulduktan sonra yol· 
cu ba,ını şallıyarak, yanındaki arka· 
dqına : 

,(8onu e. mcı aaytada), 

Bayramlık 
Bü~~~~~ M•~l~~~~~at ıs 1 

,... y •• fR rn fJ A ~ 
te Dr. Mazhar Germen (Aydın) ın l~ . [B ~ 
reisliğinde toplanmış ve gündeminde 

elbiseler gibi bulunan iki kanun projesinin ikinci • • • ı konuşmalarını yaparak kabul etmiş-
Ba)ramdan ba~ramıı glyılen clbise· tir. 

ler vardır. Nıiltaliruıu suııürerek Bu maddeler, P.T.T. iclaresi birik· 
sırtııruza gecırır, bırkac gun salı· ı tirme ve yardım sandığı hakkındaki 
mp gczdıklcn sonra yenırlen i.ıtü- proje ile, yabancı devletlerden temin 
ler, gene dolnbııı ardına , cya edilen ve edilecek olan kre<lilere mah 
ı.andıguı dıbme ;ı: 1.!rlcştırlriz. Bir subcn celbolunan harp teçhizatı ve 
dahaki bayrama, seyrana katlar levazımının gümrük resmiyle sair 
katları çözülmez, ı'cnklcrlnin, bi- vergi ve resimlerden istisnası hak-
çlmkrLnln bile unutulı.iuı.:u olur. kmdaki kanun projesinden ibaretti. 

Hiç kimseye sltc.>m içın değil, fakat Meclis yarın toplanacaktır. 
biraz acı olduğu içın, bazı huyla· 
nmızı ba) ranılık elbise) e benzet· 
meme iz n verınız. Tasarruf ve 
Yerli Malı haftasında para bırik· 
Urnıenın \·e )erlı malı kullanma· 
nın bir borc oldu;;unu bilgın, 

memlekete!, millıyetcı gözleriyle 
bızden dnhn güzel hıc k ınse an
latamamıştır. Çocuk haftası gel
diği zrunaıı, kalemlerimız ve d ile· 
rimlz, yalnız cocuk ıçın 1 er. Ge
ne bilgin, gene sanatkAr, gene 
coşkun oluruz. Onu ynwr, onu çi
zer, çocuk rlıh•as!yle u rasmıya

nın yurt severlıği.nrlcn lşg llı;-nt>cck 
kaılnr ilerilrre gJclr>rız. Dcrk<'ll 
o da bitr•r ve sırtlnnmız la bılınem 
han.e:i tanınmış fnbrlkuııın kuma
şı, sokakta dilf'nen cocukları n· 
zarlıyn a7.arlı~·a, uzun n;ı: lar daha 
geçiririz. 

Bu kenrii kendimiz: suclandırmanın 
hiç ele hafif olmarlı ını bılmi· 
yor değ lim. Hatt,. htiyle kn· 
tı konuştu um le n lx'n hak ız 
hulncıı.k yurttn lar d'l hulunabl!ır. 
Fakat ellerimla v ('füın'arımızın 
ii<:tüne koyalım Vt' içim zl dinli· 
yelim. Ve hunu, bu ün ynpnl•m. 

Gecı-n 21 !lkk·nunda Namık KC'nl!ll 
!cin carparı, kahnran vtlr klrri
mizde bir yılrlnnheri nnun için ne 
nu~·duk ve o ı:.:iin, hü' fık vatnn 
alamı lr-in, coskıınlukl:ı. "val'lı:ı· 
lım" dr>rliklerlmiztıı n<.> knrlnrını 
yapa !Jilfü.k? 

Bnyrıı.mlık Plhfı:-p giizel, hayr::ımlık 

huv, havrnmlık inanı$ v<> rll k•ın
luk kütü ... S:amimf olıı.1ını. Birihl· 
rim'z! ovalamalrtan <:ok kil) h"t
mlş in~anla,.ız. 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

Ceıa giyen vurguncular 
Istanbul, 22 (Telefonla) - Yük

sek fiyatla et sattığı ıçln hakkında 
takibat :rnpılan Çar~ıkaı.ıı'da kıı.sap 

Sınan'ın aynı zamanda toptancı ol· 
duğu ve yüzden fazla. kas::ılıa et vC"r· 
dıf;i anlnşılmış \'e ha.kkınd'akl taki
bat derin!eşllrilmlştlr. Bir kasap, 
blr yufikacı, blr komlircü, bir bak· 
kal vurgunculuk suçi~·le yirmi be
:ier l!ra ı.ıara cezasına mnhkılm ol
dular. Dükk!inları ~ edişer gün kapa
lı kalacaktır. 13ugUn dc bir seyyar 
satıcı, bir pastacı, b!r nalbur, bir 
bakkal gene nırgunculuk ııuclyle ad
li) ey~ verlld ler. 

İstanbul' da bulgurun 
kilosu 25 ten satılacak 

İstanbul, 22 (Tcıeronıa) - l\tura. 
kabe komisyonu buı,:Unkü toplantısın· 

da kilosu 35 kuruşa satılan lyl cins bul
gurun 25 ten satılmasına karar ver. 
dl. llluraakbe komisyonunun bu kara. 
rı vermesi bulgurların bu~rla:ı11n fiyatı

nın artmaııından evci yapı!mıs oımn . 
ıındandır. 

Kazan~ vergisi 
mükelleflerinin 

dikkatine! 

Bir makara 

vurgunucusu 

ceza ğiydi 
Ankara asliye iıçıi.ncıi ceza mahke· 

mesi dun bır vurgunculuk davasını 

bitirm ştir. Hadise şudur: Yenicehır
de Atatürk bulvarında 119 sayılr duk
kantla hm.lavatçı Avram Agıramaı:'m 
Ankara fiyat murakabe komısyonun· 
ca 10 kuruş fiyat konmuş olan 155 
metrelik makaraları 15 kuruşa sattıgı 
tesbit edilmiş ve hakkıııda milli ko· 
runma kanununa göre takibat yapıl· 
mışlır. Duruşma sonunda Aavram'm 
suçu mahkemece sabit görülerek 25 
lira agır para cezasma çarptırılma
sına dükkanının 7 gun kapatılmasına 
ve sattıgı iki makaranın müsadere
sine karar verilmiştir . 

Yahudileri getiren vapurun 
makinesinde sal~atlık var 
İstanbul, (Telefonla> - Romnn

y-0.'dan t.ransit olarak i50 l' ahudı yol
cuyu lsta.ıbul lımanınıı getiren vn· 
purun ma.k!.nelerinde sak,ıllık ı;örLil

müştilr. Gemi muayene edilmekte· 
dır. Yahuılıler ara~ında 25 ıloklor, 

12 mühendis, 8 fabrikatör varıltr . 

" K t l " ı· . ur u uş ge ıyor 
htanbul, ıı (Telefonla) - Kurlu • 

hı~ bu cece Yunanhtan'dan dünecek -
tir. Yacın tekrar }ilk almıra başlıya 
cakur. r .................................... , 
i Küçük haberler ! 
\.. ...................................... ./ 
* Hasta mahkümlar hakkında tam 

teşekküllü sıhat heyetlerinden a
lınacak muaye:ı.ı: raporlarıııda 
hastalıgm ce.ı:anın tecilini veya 
affını icabettirir mahiyette olup 
olmadığı ve ne kadar mu irletle 
tecili gerektiıtinin etraflı bir su
relte belirtilmesi ilgililere bildi
rilmiştir. * Her ne suretle olursa olsun da
valarda ilgili bulunan kimselerin 
soyadlarının mutlaka tesbit edil· 
mesini Adliye Vekilligi cumhu· 
riyet müddeiumumiliklerine bil· 
dirmiştir. * Adli istatistiklerin düzenlenme· 
sinde çok dikkatli hareket edil
mesini Adliye Vekilliği teşkila
tına bildirmiştir. * Milli korunma kanununun şümu· 
lüne giren suçlar hakkında mah· 
kemelerce hazırlanacak cetvellr 
her 15 günde bir Adliye Vekilli· 
ğine yollanacaktır. Cet ve ilerde 
verilen cezanın ne kadarının ha
pis, para veya sürgiin cezası ol· 
dugu ve sürgiin yeri açıkça gös
terilecektir. * Kaçak ve sahipsiz eşyaya el ko
yan gümrük memurlarından ke
falet aidatı kesilmemesi karar
laşmıştır. 

"Gaziantep ağz n o 
ata sözleri, 

Bir dostumun kitap raflarının en 
u~tün yerinde kalınca bir kıt.ıp ~Ör· 
mu~tüm. Bu, bıiıun dün}a mılleclcrı
nin "Acalar Soıleri" ni kıyaslı> arı in· 
giliıce bir eserdi. Do>tum, bu kiı.ıba 
fazlaca baktığımı ı;örum:e guhimsccıi: 

- Tulıafına ı;i<lı}or dcgıl ıııi? 

dedi, fakat bcuce en iyi, en ~a)rn.ız 
hukumlcr atalar sozkrındcdir. Bir 
ıakım hukunıleri > ıllar a~ındırır, de· 
gişıiıir; >ururJü:.ıen dılşJrur. H.ıl • 
buki aıalar ~ozleri rıll,ırın po:a ın • 
da ka}nayıp ~rimiş, asırların orsun· 
de döı;ülmuş, şaşmaz, <lcgişmcz artanı 
a~mı~ ~C} ler<lir. Onun için bu kııabı, 
kııaplarıının en ba§ına ı;qirdını. 

Üt!!;tırli artad.ışım Ömer Asrnı 
Ak5o} 'uıı ''Gazi,ımep ağıınd.ı ata 
sfüleri" adlı e~crıııi · kiı.1ıı, 1 ılrk Dil 
K_uruıııunca bastırılmış \C yayıııı,ı >c· 
nı çıkrııışıır • okurken >·ukarıki kitabı 
\!! }uk.ırıki ~ozlcri h,uırl ıı.lım. 

'I'ürkçı:miz ata siizlcri haktınırıdan 
çok zen iıı<lir. llunun bo}lc oluşu da 
1 ürk milletinin eski hir duşünu_ş ıa· 
rihinc, kii;.lcşmiş bir nıeJcni}ct \e 
kulıiırc >.tlıip olduğı.na başlı lıa§ına 
bir kaıııt sa> ıls.ı yeridir. 

Dcı leme dert;ilerınc ı;üz gezdi • 
rirscııi.t, (ıaziaıııcp'kn ı;c"niş çok 
>ozlcrc r.ısr .ır"nız. ,\}nı bol enin 
aıa sozleri b.ıkımımhn da varlıklı ol· 
ması, o 'ıl.ı;ctirı genç ,e bil in mc· 
bu,urıa ikinci defa olarak bo)le bir 
c c>r }azdırıııış bulunu}or. 

Kitabın Ölhliz kısmında ata soz • 
!erimiz mııflandırılıyor: bunlardan 
hir kı~mı, Joğrudan dugru} a, ahlak 
lıe,lcllcri ~.,;zetir YC: öi;iit verir: 

"lte bulaşmadan çalıyı do/aş • 
mak iyi.,, 
"Ma.şa varken elini yakma!., 
''Güvenme varlığrna, dıişersin 

darlığın«,, giobi 
Bir kısmı da açıktan açığ.1 iiğüı 

·.,.ermez; fakat bize telkinlerde, tesir· 
lerde bulunur: 

"Baskısız yongayı yel atar.,, 
"Ağız yer, yüz utanır . ., 
"Ot köku üstüne biter .. , gibi. 
Asırlarca .ızorüien ıecrübeler so

nucunda aca!arımız bize şaşmaz t'ko· 
nomi ve ıutuın dersleri de vermişler· 
dir: 

"Al malın iyisini, çekme kay • 
ğı:ıını ... 

"Borca baylık, bir aylık .. , 
"Bir kılın örmeye fayd.~sı var ... 
"Eskisi olmıyanzn yenisi ol -

maz., 
"Eski kaçmış, iğne iplik geri 

getirmiş.,. 

Dahiliye Vekili geliyor 
l.stanbul, 22 <Tcıcron aı - Dahili. 

ye Vck.11 Fa.k öztrak b ıgUn ,·ııavet•e ' 
vali ve emnbct mıidUrU ile !ll':le<ll'n ' 
sonra da orrı lrlarede ku-nnndnnla ko· 
nustuktan sonra aksam trenl.;ı:le An· 
kara'ya dondu. 

Buğday koruma karııhğı 
vergisini kald1ran 

proje esaslan 
Ekmek fiyatlarının artışını önle· 

mek maksadiyle hükümetin bugdayı 
koruma karşılıgı vergisini kaldırma· 
ğa karar vererek Büyük Millet Mec· 
!isine bir kanun projesi sundugunu, 
kurulan muvakkat encümenin proje 
üzerindeki tetkiklerini bitirdiğini 
yazmıştık. Bu miıhim proje Meclısin 
}arınki toplantısında konuşulacak
tır . 

''On para on arslanın a ın 
da". glbı. 

Bu !ar i\irıdc esıcıik hu iını 
de ra ılarız: 

"Guzele bakmanın göze fayda 
sı var.,, 

"Gıizele koke-n yakışır, çırkın 
allar n ylesın!,. 

''Guzel gorunür, çırkın buru 
niır . ., 
"Gıydi iıU el begenmelı, yı • 

dığını sen!,, ibl. 
Bazı ııın s zlcri de aile kurlll 

nın, ııile içınde kadının onemını 
lirıir: 

"Erkek kuşun yuvası olmaz •• 
"Yola çıkan yol alır: erken ~ 

Jenen dol alır.,, 
"Erkek sel, avrat göl ... 
"Eti er •er eden de avrat, ol 

ğeri et eden de.,, 
"Do uran avrat 

miş.,, gibı. 
H. yıı.ıının uzun bir kısmuu 

ıi rıno ıl\aşla geçiren Tiırk mıll 
ıinin ara !Uıleri içinde nta bü> 'k b 
}'er verilme> i ta.bıi de "il mi idi? 

"At kudumu, yurt kudumu, .:.
rat kudumu.,, 

"Yi.itin altında at ak!7Qmaıe •• 
"Ata dost gibi bakmalı, du$ • 

man gibi binmeli.,, 
"At tıtlrsını tanır ... 
Ômer Asım \kso}', bundan 

ka, ata sözlerini dil, c<lebi}nt, Söz 
naıl rı, ve in, kafiye v. s. b kıın.IA 
:rından ela sınıfı ın lırıvor. 

Bu bnsiizden, bu sınıflandırmad 
sonra (,a .ıntcp af,zındn:ki ata ııoz.l 
rine geçen } ız an, bunları alfabe • 
rasiyle dizı~uş ve ne Jemek isıetlikl 
rini de, etraflıca, yanlarına yıv.mışt 

r.~er, hir örnek • e~erdir. Yaııı!1i 
kurlama}ı 'ile ba kalarınm hu u or
n k tutmnlarını önermc:}i borç bil • 
dim. ..... 

.M ektttplaşma : 

Hukuk J akült~inden B. ~ıırfı" 
MWislı'ya: 

Yazınızı oku}up fard la 1 m. F•· 
k:ıı \aklin :ecikme<;i ve •iıtunlnrın ar 
!ısı }Üzündcn neşrine imkan bulunr 
nıatlı. Gözlerinizi öperim. 

• Kudret ap:ırıımanında D. AJil'e: 
Gdri' şlı.:rinizi 'e du;gularını:ıJ 

cfo -;ru<lan dl)in'uya ilgili m ıkaınla ... 
bi l<liriııiz. Sellnılar. 

T. t 

Yurt içinde 
Aldığımız mtılümata gore, 

Adana vilayetinin fransrz a.s
keri tarafından tabliye key -
lrycti kemali intizam ve suk(i· 
netle cereyan eyiC'mektedir. 
Elyevm vilayetin her tarafın· 
da ıdarei mülkiyemiz teessüs 
etmiştir. Ayın 24 ıinde Osma
niye, 27 sinde Tarsus, JO un
da Gaziantep tahliye oluna • 
cak ve kanunıısarunirı 4 ünde 
fransız tıskerlcri Dörtyol vı 
M rsin'den de çekilerek A • 
dana'nın mukavele mucibince 
ikı ayda tahlıyesi hitam bul -
muş olacaktır. 

Yurt dışında 
Ka2anc vergisi lkln<"I taksit 

mU<Metl bu ay sonunda bitmek
tedir. Vaktinde verllmlyen ver
ıı:Ier yilzde ıo 7.nmla ve icra 
;yolu ile tahsil olunur. 

* Gümrüklere verilen beyanname· 
lerde muamele vergisi beyan tab· 
!osu doldurulmadan verilecek 
olan beyannamelerin manifesto 
servislP.rince kabul ve tescil mıı
amelesı yapılmaması kararlaş· 

mıştır. 
, Projeye göre buğdayı koruma kar· * Urf~ defterdarı B. Kazım Kara-

1 
şılığı vergisi hakkındaki 2466 2643 

Üç d<JVlet hariciye nazırı -
nın ş.rrk meseltsırıi görıi:şmek 
üzere akde:yliyecekleri konfe
ransın behemahal kanunu~a -
ni bidayetinde açılacalfı mu • 
hakkıık addcdilmektedır. 

1 

Buna mahal kalmamak ilzere 
ilgililerin vergllerlnl hu ay RO· 

nuna kadar bııl:lı olduktıırı ma
liye şubelerine ödemeleri tavsi
ye olunur. 

denız!ı askeri muhasebeciliğe 28.20 ve 3767 sayılı kanunla k~ldırıl: 
naklolunmuştur. maktadır. 

* Dahiliye VekiJliği teftiş heyeti 
reisliğine tayin edilmiş olan Ri
ze valisi Derviş Hi.isnü Uzgören 
şehrimize gelmiş ve yeni i5ine 
başlamıştır. 

Bu kanunların tatbıkmda vazife 
gorcn ve Maliye Vekaleti kadrosun· 
da bulunarak bugün Iilen çalı$makta 
olanlardan buğdayı koruma teşkila 
tın~laki hizmetleri üç yıldan fazla 
olanlara üç aylık, hizmet müddetleri 
bir yıldan üç yıla kadar olanlara 
iki aylık, ve bir seneden az olanlara 
bir aylık ücret verilerek alakaları 
kesilecektir. 

Bir duvar yıkıldı, üç 
kişi altında kalıp öldü 
f starıbul, 22 (Telefonla) Oskii 

Hongkong 
' 

Öte yandan, bu kanunun meriyete 

girdiği tarihe kadar geçen zamana 

ait olarak tahakkuk etmiş olup da 
henfü: tahsil edilmemiş bulunan ver
gilerin tahsiline devam olunacak ve 
henüz tarh ve tahakkuk ettirilmemiş 
olan verglJer de tarh ve tahakkuk 
ettirilerek tahsil olunacaktır. 

dar'dn yan ından arı n bir duvıır y 
lırken, ansızın bitişik C\ in fucrine « 
mü~ c~de bu unan A} ~e ile anası Sabi 
de ve oğlu }c<li p~mda Sule\man ,ı 
kınu altında kalarak olm ·işlerdir. F.~ 

de oturanlardan Kasım, İsmet, Mıinİ 

ve lliıseyin adında durı kişi de ya~ 

!anmışlardır. 

Tahkikatta k ıza}a yıkıcıların yılc 

matları füıce duvıırın h.ıjUamalarını sö 
müş olmaları sebep olduğu anlaşılıııı 

ıır. 

Hongkong Cln'in cenup sahille
rinde bir lngiliz sömürgcsidlr. Bu
rası., Hongkong adası, Kovlon ya
rımadası ve yeni topraklar blr a
rada olmak üzere bir bütün hA
linde Kanton nehrlntn ağ-.ıın1 tu
tar. 

Hongkong adası Kanton'un 75 
mil cenup doğusundadır. 

Sahilleri pek lntlzamsız olan bu 
ada, Kovlon burnundan hlr mil 
genişliğinde bir boğazla ayrılır. 

Fakat bu genlşlllUn daha da 
daraldığı yerler vardır. 

Hongkong adası, kayalık ve en 
çoğu granit bir dağdır. 

Bu ada, ingillzler tarafından it· 
gal edilmeden önce eşkıya ve kor
san yatağı idi. 

1821 tarihinden itibaren afyon 
satan gemile-re yataklık ed"n bu 
ada, 183!'1-42 "af~·on harhi"nde in
gllizler tarafından ingillız gemile
ri lçin bir tls olarak kullanılmıştır. 

Burasının 1841 den ltihare:n ın
gjlizlere bırakılması 1842 Nankln 
muahedesiyle teyit edilmiştL. 

!nglllz işgalinden sonra burası 
gellşmeğe başlamıştır. İlk önce 
yalnız afyon ihracat merkezi lken 

sonradan bura.dan altun sahaları
na çini! amele göndru:ılmeğe baş· 
lamış ve liman bu nak.lJyatın mer
kezi olmuştur. 

İlk önceleri Çin ticaretinin bir 
kllLt noktası olarak gelişen Hong
kong, sonradan stratejik ihtlyac
lar dolayıslyle Pasiflk'te bir deniz 
ÜSSU hA.linl ıı.lmıstı. 

Bu hal 1922 yılına kadar de
vam etti. 1922 de Vaşlngton'da bir 
konferans toplıynn büyük dc.ıı!z 
devletler! bir taraftan harp gemi
lerinin sayısını azaltmayı karar
laştırdıkları gibi bır taraftan da 
Pasifik'le ilgili belirli üslerin tah
kimatına devam etmemiye söz ver
mişlerdi. Hongkong'da tahkimatı 
durdurulacak: üsler arasında bu
lunuyordu. 

Ondan sonra lnglllzler burayı 
tnhklm etmemişler, tnhklmııtm 
siklet merkezini Slngnpıır'n gütUr
müşlerd!. 

Bu tahkimat yasağı 1936 yılına 
kaelar devam etmişti. Ondan son· 
ra Hongkong'da yapılmış olan tah
kimat o kadar fazla olamıtmıştır. 

İşte ı!mdl japonlann aldıkları 
veya almak üzere olduklan Hong
kong, kısaca, böyle bil' yerdi!'. 

fr--

Köşemiz• • 
P rofesör Dokt~r.S~di Tr.ma

0

k en iyi Tıirkçe ya?.an ilim adıım 
larımızdan bırıdır. Dun • Ulııs" ta çıkan y ıı ısında "belir· 
li" kelimesini "mütebariz" yerinr. kuTlanmıştır. Dile zor 

geldikten başka, doğrusu da ''belirgin" dır. ''Vakıa" yerme ar -
kadaşımız pek güzel ''gerçi" diyebılir. 

* Dün "tabşit kampı" veya bir Türkçesi bulunmamışsa ''tevkif-
hane" yerine alınabileceğini söylediğimiz kclinıe yanlış olarak 
''durak' diye basılmıştır. Aslı "dursak'' tır. 

* Bazı yeni coğrafya terimlerinden de bahsedelim: 1) Muns p 
= Ağız, 2) Kavsi kuzah = Alkım, 3) Cih~tı asliye - Ana • 
yönler, 4) Maraz [exposition] = Bakı, 5) Tazyık _ Basınç 6) 
Miinbit o::: Bitek, 1) Zfrve = Doruk, 8) Arz derecesı = Enı'enı, 
9) Kabili nüfuz = Geçirimli, 10) Meddü cezir = Gelg t. ıı) 

Hararet = Isı, 12) Tenıbut [connexiunj =llgiiC'şme JJ) lr;. 
sam ... lzdüşüm. - D t L c t ' 
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Ti r ası 

• Porte \re iZ 
Timor adasının Avustralya ve Hol· 

lancfa kıtaları tarafınd;ı.n iu;nli, bir ta· 
ta(tan İnj::ılıere'}e edk e ki bir ittifak· 
Lı bağlı olan ve dı •er uırduın da bu sı· 
rada mıhHrcilerı kışkırtmaktan teki • 
ntn Ponekiz'i zor bir durumda bırak • 
ınıştır. Nufusu sekiz mıl)onu gı:emi)en 
Pon ız, Avrupa h.ırta ında ku~uk bir 
ınem1 ket olarıık gorunmekte ise de hu 
lı. Çuk memleket, geni$ bir sumurge ım· 
Jlarat..ırlu •una sah 'pıır. (,erci bu ımpa· 
ratorluk bir zamanlar oldus:u kadar ge· 
n $ değildir. Portekizliler bilindiı;ı ı;ibi, 
liollaııdalıl ırdan, Fraosıtlırdıın, •e İn • 
l:İlitlerdeo oncc batı Avrupa ınılletle • 

LİBYA'DA 

İngilizler 
• 

Bingazi 
kapılarında 

( Bası ı incı sayfada ) 

tanyalılar Blngazl'nın kapılarına ıtel· 
ml&ken mlhvn kuvetıerl hAIA Bardlya 
ve Halfa)a'dıı. dnyanıyarlar. 

lngiliz resmi tebliği 

u c u s -3-

FILIPINLERDE 

japonlar 

• o 

(Başı 1 incı sayfada) 
Mindanao adasında Davao civarın

da muharebe devam etmektedir • 
Diğer bôlgclerde kayde değer bir 

hadise olmamı:;tır. 

Harbin yeni ge işme 
safhalarına doğru 

~ark cephesinde 

rine doğu )Ollnrını ııç.ın mılleııırler. 
On a.ltınc.ı asrın haşlarında hukumdar 
olan Kıra! .Mnııucl, llındıstdn'ın Ha • 
be~i~tan'ın, Arabıstan'ın ve lran'ın ken· 
di nüfl1% 'e hlkimiyeti altında bulun • 
duğunu iddia edecek kadar ileri gitmiş· 
ti. Manuel'ın iddiım mubaliığalı olsa bi· 
le her halde geniş olan bu imparatorlu· 
Aun ancak kuttik bir parcası Portclci:c'in 
elınde kalmıt olmakla beraber, .buı::ün 
~ı, Portekiz İngiltere ve Ptııno;a'dan 
&Onra en bti)uk som;.ırı:o ımparatorlu • 
~una sahip olan dC\'kttir: Afrika kıta· 
sında Mozambik, Angoln ve Gu)ıın ile 
bu kıta)a yakın Azor, Madcira, Sao 
l'home •e Prindpe ııdaları, Hindisıan'da 
Goa, ve Uznk-lJ<'ğu'da Hong-Konı;'un 
)'ilnında bulunan Mncao ada.sı ile A,-ust· 
ralyıı )a yakın Ti mor adasının bir fll\f· 
çası Porıekiı.'e aittir. Portekiz ukri> le 
hu geni) impar;ııorluğunu deniz kuve • 
tiyle rnüdafna cdi)ordu. İngiltere o za· 
nınn adı sayılır bir deniz devleti değil· 
di. Bununla beraber, lnı;iltere Portekiz· 
le on dord.ıncü asırda bir ittifak im1.ıı· 
la.mıştı. Tarihin en ~ki ittifakı olan bu 
•nJnşma o zaroandanberi del'nm etmek • 
tedir. V• Jn~ltere )avaş )11VR$ hollan· 
dalılatı, ispanrolları ve fransızları bi· 
.rer deniz kuveti olarak )Ok edip de kcn· 
disi denidere h!lkim oldukca. portekiz· 
lıler imrıarııtorluklnrının mudafaaçını 
bu "ki ıttifaktıı arıımışlnrdır. Gereek · 
ten Portekiz sömürı;:e imraraıorluğunun 
taarruzdan korunması, fngiltcre ıeın 
kendi somürge imparatorluğunu koru . 
rııak kadar önemli bir mesele halini al· 
lllıştır 

Kahire, 22 a.a. - Ortaınrk Brltan
ya umumi kararı:l'ıhının tebllltl: 

Dün akıam Cebel Akdar ın ıcınıten 

ve cenubundan ııerlJyen nkıneı kolla • 
rımız Blnı:azl'ntn doıtuaunda himaye 
mevzJlerl tutan dU&mnnı püskürtmek • 
te ıııııç. Diğer taraftan başka kolları
ınf% dıı cenupta Aı;:edabla istikametin· 
de cckıten dül!"llan kuvetlerlne kal'llı 

harekAtta bulunmustur. 

Bir İngiliz Spitlire tayyaresi 

M anilla tebliği 
Manilla, 22 a.a. - Tebliğı 
Bugun öğleden sonra tank muhare

beleri de dahıl olmak üzere çetin 
muharebeler devam etmi:;tir. Kıtala
rımız dayanmakla kalmamış, bir nok
tada ağır toplarımız japon destroyer 
ve taşıtlarını püskürtmÜ$ ve böylece 
bir asker çıkarma hareketine engel 
olmuştur. '!{ıtnlarımız mükemmel bir 
tarzda dövü:ıimcktedir. 

Ş ark ceph~ınde ruslar mı bir 
ilerleme )'ll(lıyorlar, yoku al· 

mnnlar mı geri çekıliyorlar ! lı:ı ıa· 
rafın 'erdikleri haberler ve )11pıık -
lan tcfsırler biribirini asla ıutma • 
maktadır. Ruslara gore, Mosko•11'>1 
sarmı)a kalkış:ın at nalı şekliııdeki 
)<artrn ~embcr kırılmış. almanlar bir 
ı;ok >erlerde kilometrelerce geri atıl· 
mışlardır. Teşebbw artık rusların 
elindcdır. Birçok kesimlerde alman 
kıtaları ceuilmiş ve imha olunmuş· 
ıur. Hele Kalioın bölgesinde, elde 
edilen malzeme ,.e muhimmat sa)-ıl • 
mıkla bitecek s;ıhi değildır. Ruslar 
huralardn Volokolnmsk ın alınma ı· 
nı ncıicelendiren hareketler sırasında 
birçok cepler bile )&Ptıklarından bah· 
seımektedirler. Daha a~ağıda Mosko
va'nın cenubunda Orel'e doğru bir 
ilerleme 'ardır. Bir Londra telgrafı 
muh;ı.rebenin Harlmf bölgesine )ak· 
!astığını bile bildirmiştir. Alm:ınlıra 
ı:öre ise durum ıamamirle h:ı.şkadır. 
Kış dolayısirle harp, mC\Lİ hareket· 
lerine >er bırakmı$tır. Gerti cephe
de bir takım ılerlemclcr 'e gerileme
ler olmakıadır; fakııt bu, sırf ccphc
)i d41zelımek iı;indir. Ruslara göre 
Mo ko,11'da uı sıfıralu ancak 5 tir. 
Almanlara ı:0rc aynı pjn ısı sıfırnl· 
tı 45 tir. Goruliiyor ki iki lJaher ka>'· 
nağı arasında ısılarda bile 40 derece 
bir far\;. urdır. 

sına sehep n~ir? Bu hu~u.~ta muhte
lif kaynaklardan selen haberler, ge
ne birıhirinı ııırmamaktadır. Alman • 
lara ı;;öre Fiihrcr ile von Brnudıit•~tı in 
şahsi v~U:m, böyle bir <lakikanın 
hususi ehcmi)et ve büyüklu~nun 
icap ettirdiği bir va.karlık icindc ol· 
muştur. Yarı re\mi kaynıığın verdi,S 
bu haberle, aknan dt'Vlet reisi ılc, 
Mar~al arısınclı 4 şubat 19~8 ~aka
lan gihi bir ihtilaf olmadığı anlatıl· 
mak iuenmekıedır. jnı;;ilizlere ı;;ore, 
ihtilaf vıırdır: hir Sıokholm telE:ra· 
fın:ı ı;:ore ise, alman ordJlarl tıa$ko
mur;ını ile knra orduları komutını 
arasında halledilmez fikir a\'rılıkla· 
.rındın b:ı$ka bir faraziye ileri sürü • 
lemez. Bunlardan ba,ı.a hiç bir tef • 
sir gelaıemııtır. Fakat B. Hitler'in 
orduya hitaben ne,$rettıj;i be)ıınna • 
me dikkatle okunacak olursa bu de
~işiklilc. muiden daha çok istikballe 
allkalı hldiseler üzerinde olduğuna 
hükmetmek lazımgelir. Çünkü alnun 
devlet ;reisi de ıovyeı ccph~inin ilk· 
bahara kadar bu şeJcilde tutulaC11ğtru 
ve ancıı.k bahudan sonra harekec
le.re geçilecel;ini teyit etmi,tir. 

' 

Mareşal Eski japon BaJvekm 

Voroşi of Zor hava ıartları bilhassa havada, 
her lkl taratın da taallyetıne engel ol· 
mustur. Bununla beraber hava kuvet· 
Jerım•:ı:, sırt körtezl kıyuı boyunca 
yollarda dümıan motörlü atlı taplu· 
luklarınn knrıı ı'ddeUI hücumlıırdn 

bulunmuı ve b1 netlceler elde etm!ı -
tir. 

Sovyet Uzakşark 
Amerikctya gelen endişeli 

haberler 
Vaşington, 22 a.a. - Filipinlere 

yapılan son asker çıkarma hareketle· 
rine bakılırsa be adaların en ağır 
imtıhan devresıni geçirecekleri an· 
laşılıyor. Çok bu}ük bir nakliye ge
mi filosunun Lingayen açıklarında 
bulunması, japonların ne pahasına o
lursa olsun Filipinlerln mukavemeti
ni bir an evel kırmak istediklerini 

Netice 
baş • o a 

Blrkac ı:an evel Trablusııarp'ta 150 
kilometreden daha ı:enıı blr sahada 
faaliyette bulunan bir motörlü dl!\TI· 
yemiz., bir düsman hava meydanına 

knrıı parlak bir baskın hareketi yap -
mıstır. Yerde bulunan en az 24 alman 
ve ltalynn tayyare!!, petrol ve bomba 
depoları tahrip edllmlı ve taarruz e • 
denlerden altıyıı knrwı bir nlSbeUnde 
daha kuvcUI olan bir ııııırnlzon esir 
edllml.stır. 

ordusuna 

komutan mı oldu ? 
Hsinking, 22 a.a. - D. N. B. 
Burn mahf!llerinde dolaşan şa -

yialnra göre Voroşilo! uzakdoğ"J
dakl Sovyet ordusunun ba,,kUman
danlığına tayin cdllmi:;tlr. 

karsı aş c 

Almanlara göre 
Berlln, 22 a.a. - Alman res:nl teb· 

ııı::ıne göre: sımaı Afrlka'dıı, stımullü 
büyük hıırekcı.t bildirilmemektedir. Ha
va muharebelerinde yedi tng!llz av 
ta)')·aresl düıUrülmüıtür. 

Alman w.yyare teşkilleri, ıııece ve 
gündüz, Maltıı'dııkt gemilere ve La 
valctte kalealndekl benzin ve cepane 
depolıırınıı büyük ve en büyük capta 
tıombalar atmıalardır. Almanlar, hlc 
bir kaYJP vermeden, dUamanın dört av 
tayyaresini düeürmUolerdlr. 

ltalyan resmi tebliği 

Kunng • Cung askeı1 mahfillerln 
de işaret edildiğine ~re bu haber 
teyid edilirse me.re~ıı.lin vazifesi 
UT.akdoğu ordusunu tensik etmek 
olacaktır. 

( Küçük dış haberler 
\ 
Quetta, ~ a.a. - Buırün 111ııt 410 

da 15 sanlYe .Uren oıdukca tlddeUI 
bir ;ırer depremi hlsSedllrntıtlr. Hasar 
;yoktur. 

Londra, z.;ı a.a. - Hollanda Hlndls
tanı hükümetl !tal.ya ile ıı llkkA.nun· 
danberl harp halinde bulunduR'Unu 
italyan hükUmetlne blldlrmı.ur. 

Tokyo, 22 a.a. - lm.ıınrator, baave -
kil general ToJu'yu kııbul eunıııur. 
General ToJo, imparatora umumi si· 

Dundan haska Napnlyon muharebe
leri de göstermiştir ki Avrupa'nıo ce • 
ntıp batısında bulunan Ponekiz, kıta· 

nın kapılarından birini teskll etnıekıe • 
dir. Napnl)on ordularının Rusya'da uğ· 
radıkları hezimet, Nnpolron impnra· 
torluğuoun > ıkılışında bir 1rnil ise, ttıe-
L:i iımil de Portekiz kapmndan giren 
ingilizJerin baskılarıdır. Bu itiharladır 
ki gerek kıta üzerinde ''e gerek deniz • 
lerdeki durumu dola)ısiyle, ingiliz.ler 
l>orıekiz'le olan munuebctlerine daima 
Önem vermişlerdir. Napolyon'un )ıkılı· 
ıınd;ın sonra, ingılizlcr Portekiz'i nüfuz 
'Ve h:'ıkimi)etleri ııltırn almak istermiş 
sıhi bir politika takip eımıye ba~lamış· 
br ve bu )-Uzden rorıckizlilerin iıimnı 
'Ve sevgilerini karb~işl:oe de. inıdliz 
nüfuzunun tasfİ}esİ)'le neticelenen &)ak· 
lanıruıdao sonra Porıekiz gene sıraıe • 
jile: durumun i~plarıoa u)nrak inı::ilıe· 
re ile "ki irtifak münasebetlerine seri 
dönmüştür. Ye bu münascbetler, en ziri\· 
de, sömürgelerin korumnası için büyük 
ve masraflı don:ınmalnra ihtirnç hasıl 
ettiği on dokuzuncu ıısır içimle kuveı • 
l~miştir. Çünkü Porıekiz gibi küçük 
~e fakir bir m~lcketin, bir ucu garbi 
Afrika kıyılarında, bir ucu Çin suların· 
da ve bir ucu da Avusıralrn )akınları· 
na kadar uz.anıın bir imparatorluğu ko
ruyabilecek vuıtıılııra sahip olmıt5ı 
rnümküo değildir. Esıısen Hollanda'yı 
da İngilizlerin kollan arasını 11tnn stra· 
teJi durumu dıı bu değil midir? 

Roaııı., ~ a.a. - ltal;ıran orduları yaset meseleleri hakkında tzahat ver· 
umumi knrarı:tı.hının tcblll\'I: mlatlr. 
Slrenalk Cebel'de mnhall1 carıııuna· Ncvyork, 22 a.a. - O!!: Amerikan 
ıar olmuı;tur. Kıt.alarunııın yeni hat ııazetelerL reis Ruzvclt'ln müttefikler 
üzer1ne önceden tcsblt edilen hnreklı.tı yüklek baıkumandnnlıQ'lna tayin edil -
devam e)lemektedlr. mest fikrini glttıkce daha kuvetle ile· 

Du~man, Bardla'dakl mevzilere &ld - rı sürr:ıe'lttcdlr. 
delil bir topçu ateal aCJnıt ve Sollum 
menllcrıne ınuvartakıyeUılz bir hü· 
cumda bulunmuıtur. Muvakkat olarak 
düşman tarafından ıu:al ed!len bir ile
ri mevzi, sonradan kıtaıanmız tarnrın· 
dan ~eri alınmıatır. 

On tancsl alman aveılan taratın· 

dnn olmak üzere 11 tayyare dUıürül • 
mUstür. 

Tratılus, Blngnzl ve Barce'ye yapı· 
lan dümıan havıı. hücumlarında blrka<: 
kisi ynraınrunıı ve az hasar olmuotur. 
Dlngazl kara müdafauı bir tanare 
düsürmüıtür. 

Büyük alman hava tesklllerl, srecc 
ve ı;Und\lz, Malta'da limanlara glnnlı 
olan vapurlara, teılslere ve depolara 
tcıılrll hücumlar yaımııılardır. 

Siren ve Apolonya 
lngilizlcrin elinde 

Kahire, 22 a.a. - 1nırlllz kuveUer1 
dün Ocbek ve Akdar'ı ısııal et:nleler 
ve hızla cekllen Roınmel kttalıırı tara· 
tından bırakılan her ceılt ve bol mal· 
zeme)'l ele ıııeclnnlılerdlr. oıı::er tarnr
tan lnı:ııız kcıır kolları s:renıllk'ln 

idare merkezi olan Slrcn'e ve biraz da· 
ha batıılııkl Apolonya•ya ıılnnlslcrdlr. 

lmparatorluk ıruvctlerlne mensup 
başka kıtalar, EJaybnr bölgesinde, 
umuml>·ctıe ıtalyanlar tarafından mü· 
dafaa cdlldltl ııınılan setir mevzllerl
ne hücum etmlılerdlr. Bu mevzller 
Blnııazl'nln 40 kllometre kadar dol':U -
ıunda bulunmaktadır. 

Blngazl'nln eenubundakl lncillz 
müfrezeleri Cedebya'ya ıılden yol bu· 
yunca cekllmekte olan düsmana kanı 
harekAtta bulunmuıtur. 

RUSYA'DA 

Almanlar 

Londra, 22 n.a. - Mndam Çör -
çil'in Rusya•ya yardım listesi bir 
milyon sterlini bulmugtur. 

Paris, 22 a.a. - Sete civarında 
iki j'lndarma tab:ıncn. ile öldUrUl
mllştur. Jandarmalar bir gece dev
riyesine çıkmı11lardı. 

Suükastin kimin tarn!ından ya.
pıldıt\1 bilinmiyor. 

Tokyo, 22 a.a. - Afi- Sovyet 
"Perekop,. gemisinin geçenlerde hol 
landa Hindlııtnnı sularınd:ı japon 

tayyarelerinin hlicumuna u~rndıgı 
hakkındaki haberin es:l!'sız olduğu 
b•Jradakl sel'lhiyetll mahfillerde 
bildirilmektedir. 

Bir gafın 
hikayesi 

AhhaplJirdan biri<i yaptığı ı;ü.zel 
gaflarla tanınmıştır. ismi liı.zım ol • 
mı)·an bu ahbap • hadi, hikiiye')'i an
laıaıak kolay olsun di)e ona Gaffar 
di}elim • lstıınbul'da bir baloya gıt· 
mi~ti. Orada, bir ba)·anla tanıJtı. 
Ba)an onn kendisini daha İ>i tanı • 
tahilmek için: 

- Ben, dedi, .Ankara'daki ahbap· 
larınızdan B:ırao •• • ın kıt karde • 
şi)'İm ... 

Gaffar: 
- Ya, oyle mi? dMi. Bira:ı: dur

dul..-ıan sonra da ili ve etti: 
- Amıı onun gözleri sizinkiler • 

den «Jk güzel ... 
Genç hayan hu gafı "giydi" ama, 

alılası hesabına da se' indi. Gel zn • 
man git ıaman, bayan Ankara')'ll gel· 
di ve abla.sına, G.1ffar'ın M>>ledlkle
rini anlattı: 

- .Abla, Gaffar senin gözlerini 

Simdi Hollanda ve Avustralya kıta· 

lan tarafından hgal edilen Timor, 
Porte!dz'io en uzak 65mürgelerinden bi· 
ridlr. Singapur'un cenubunda Sumatra 
'Ve Cava adalarının teşkil ettiği silsile
nin devıımı olan Timor adasının yarısı 
Hollıında'nındır. Adanın suaıeji önemi 
Avustralya'yıı yakın olması ve burada 
kurulaaık olan havıı üsleriyle japonla
rın Avustral)ıı'yı tehdit edebilmeleri • 
dir. Gerçekıen japonya'nın buyle bir 
ni)eti olduı-una delllet odecek belirtiler 
de vardı: bıırp açmazdan bir ay kadnr 
once, Jıpnn)a, Tiınor adasına bir tay· 
yare servisi i~letmİ}e ba~lamış ,.e bu ba· 
hane ile birçok japonlıır ada)ıt sokul· 
ınuşlardL ln.ı;ilizler, japonların bu ha· 
reketlerinl )-akından takip ederek taar· 
ruz karşısında Portekiz hiıkümctine yar· 
dım teklif cımi,ler. Portekiz hükümcti 
de Avrupa kııuınd:ıki nazik durumu 
dolayıdyle, mihveri kışkırtmak isıcme
dığinden, tııarruz gelmedikcc, bu yardım~ 
knhul edemi~cceğioi, fnk:ıt taarruz vakı 
olur olmaz, İngiliz y:ırdırnırıdan isıifad~ 
edeceğini ,bildirmi~tir. Gc.irülii)·or kı 
Ponekiz bu mc.sclede geçen sene Hol 
landa'nın ve llelçika'nın yollarını takip 
t!tmck istemiştir. Yani taarruz gelmeden 
hiç bir )-ardını kabul edcmeriz. Fakat 
taarrU21l uğrar uğramaz, derhal )·ardım 
gönderiniz. Doğrusu Porıekiı'in bir ha· 
1-ımdan haklı olduJ'Zunıı şüphe )Oktur. 

boyuna 

çekiliyorlar 

çok beyeni)·or-
Bu sozler, ablanın hoşuna gitti. 

Günün birinde Gııffar'ıı rastladığı zıı. 
ınan 5cvimli sC\'İmli gülumdyerek: 

- Gaffar hey, d~i. siz lstanbul· 
da iken kardeşime benim için neler 
sörlemi$siniz baknyıaı? 

( Bası 1 incı sayfada ) 

heslnde 117.000 s:ıbay ve asker kay
betmiıılerdir. 

Gaffar ,a:r.iyeti birden kavrıya • 
aıadığı için hemen ıkinci gııfı da 
yaptı: 

- Vallahi hanımefendi, dedi: o 
a~am o kadar sarhO$tum ki... Her 
halde söylediklerim eok saçma sapan 
~eyler olacak. Onun itin ku5urumu 
affedin ve beni, bu sözleri söyleaıe-
miş Sa)'ltı. .. 

Ayni müddet içinde almanlar 
2.113 tank. ı.200 kamyon, i81 siper 
havan topu, ı.701 mitralyöz çok 
miktarda otomatik s!l6h, motosik
let zırhlı otomobil ve harp malze-
me'si kııybetmi§lcrdir. . Bekarlık vergisi 

Sovyet haberler blirosunun bıldir- -
diğine göre, batı cephesinde 17 ilk- ı etrafında 
kanundan 20 ilkkununa kadar geçe~ Gazeteler zaman zaman hüyilk 
dört KÜn içinde 10 000 alma asken 1 başlıklar altında şu h:ıheri verirler· 

B. Hayaşi japonlann 
Mihver'e yaptığı 

yardımlan anlatıyor 
Tokyo, 22 a.n. - Eski jnpon Bas· 

vekili ve harbiye nazın olup simdi 
"Asya'nın gelişmesi cemiyeti" reisi 
bulunan general Ho.yası. Kokumln 
Slmbun gazetesinin başyazısında dl· 
).-Or ki: 

Asya etrafında bugün iki cembe>r 
halkası vardır: birt Avrupa da Al
manya ve İtalya etrafında öbllrü de 
doğuda Jnponyn etrafındadır. 

Eğer bu çember cephelertne kar
sı mUsterok bir hareket yapılmazsa 
Uerlsi !cin tehlıkell olur ve İngllte-
re, Afrlka'dan ve Yakınşnrk'tnn ge
tirerek Uzalqıark'ta, yahut da cenup 
doğudan Almanya ve ttnlya'ya kaI'61 
taarruz et.m.t'k üzere bUtlln kuvet· 
lı>Iinl Ya:kınşark'ta toplamak lmkO.
nını bulur. 

Diğer taraftan Amerıkn'da Atlnn
Lk'tcn donanme.sını Pasif k'c gönde
rerek :inıxm kuv Ucrlne ka şı taar
ruuı geçebilir. 

To.ylo.nd ile yapılan taarruz ve 
müdafaa ittifakının da chemlyctlnl 
bellrtme'k gerektir. Bu ı.tı!ak U
z.:ıkşark'ta Amerikan - İngiltere -
Cm - Hollanda Hlndlstnnı cephesini 
yarmak bakımından ehem1yeUldlr. 

Keza, TGrkl:ye'nin vnzly<"tl de Av
rupa lçln eok ehemlyeUldlr. 

gosteriyor. 
Filipin sularında harekette bulu

nan Amerikan filosu zannedildiğine 
göre butlin birliklerini muhafaza et
miştir. Bu donanma Japonlara karşı 
büyük ölçüde bir harekete girişmeğe 
hnzır bulunuyor. 

Bununla beraber, Mnnilla'dan ge· 
len haberler bazı endişe doğurmuş· 
tur. Çu'lkü bu haberlere göre, japo~ 
lar Luzon'un üç dağlık arazisinde 
bulunan tayyare meydanlarını bü
yiıltmcge muvaffak olmuşlardır. Ma
nilla üzerinde hareketlerde bulunan 
bomba tayyareleri şimdi eskisinden 
daha çok miktarda ağır bomba atı

yorlar. 
Mindanao meydan muharebesi 

hakkında celen haberler müphem ol
makta devam ediyor. En son haber· 
!ere göre bu bölgede muharebe de
vam ediyor. 

Bir hırsız yakalandı 
İunir (Hueust) - müteaddit hır

sı:ı:lıltlnrın faili olup geçenlerde boz 
yalm polis karakolundan kaçan sa
bıkalılardan arap Bahattin, İzmir 
ara.ştırm memurl"lrl tarafından 
Çnnakkalede yakalıı.nmııı, ııchrlmize 
gctlr1lmiştır. Bahattin cveııı. İlltan
bulda aranmı.ıı bulunnmayınc3 İz -
mirden giden memurlar Çanakkale 
ye geçmişler ve BBhattinl orada İb 
rahim oğlu Abdullah ismi altında 
dolB§ırken yakalamııılardır. 

Moskova <ephesi 

Şimdiye kadar gelen birçok tel· 
grıfların aksettirdiği manza· 

rayı huliısa eııiktcıı sonra bu haber • 
lerdcn çıkabilen mioalar üzerinde de 
durmak geJ'ekıir. Bunun itin, C\'Cil 
ılkıcşrındenberi Moskm a uzerine )'ll• 

pılan baskı)11 göz aımalıdır. Alman· 
lar So'")et başşehrine karşı buyUk 
hurumlarınıı 2 ilkreşrinde ha1lamıt
lardır. Bundan 5onrıı hücumlar )'il• 

vaşlvmış, 'e 10 sonıeşrinde tekrar 
ıiddeıleruni$tir. Bir aralık Ö}le du • 
rumlar merdana gelmiştir ki, Moı.ko
va'nıo dJsmesinin bir an aıeselcsi ol· 
duğıınu w)li)enler bıle olaı11$tur. 
Hattl rus ka}nakları dahi alınanların 
49 tumenle .ı\losko"a'ya hürum ettik· 
lcrini bildirmııler ve zaman zaman 
durumun çok vahim olduğunu hile 
belirınıışlerdir. Almanlar, l\foskO'·a· 
rı almak için çok çeşıtli tc:şebbüsler· 
de bulunmuşlardır. Evcla Tula isti· 
kametinden ba tınnışlar, Serpukhov'a 
kııdar ılerlemişlcr, ve hatta bazı ha· 
herlcre gore Oka nehrini hile seç· 
miılerdir, Fakat burada rın aııidafa· 
ası k"ll~etli olmuş, bunun üzerine al· 
ır.anlar ıimalden bir tecrühe)·e ba~la· 
nuşlar. Kolioin'in ıan::ından, I>imİt· 
rief'e kadar ilerlemişlerdir. Rus kar-

misıir. 

SovyC'tler Birliğini kt'ndilcrl için 
başlıca dUşmnn addeden dört yl1z 
milyon mUslümanln dostluğumuzu 
muhafaza etmelh1z. 

ı• kormasının ıiddeti burada da keo• 
disini göstermiş ve tecrübe tekrar ba· 
udan yapılmışıır. Fakat son günler • 
de, alman tchliği So'V)·et cephesinde 1 
mC\'li harbine dönüldütünü bildir • 

şılaştırncaktır. R 'd k" 1. k fi Japonyn'nın hnklkt ve tek hedefi 
1 usya a 1 ~ıare e er 1 

MoSkova hükUmetlnln açıkça ln
glllz-amerl1mn tarafında yer alması 
So"'Yetler Blrlif!nl Jnp0nya Uc kar-

Hizdeki ha}-anların e'lenmıık ba· 
kımındıın nazlınmalnrına karşı Af • 
rika'daki Gnlla'lıırda bir gene kıza 
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Yeni bulmacamız 
SOidan saıtn: 1: Tnvuıı:t.m kUcüW, 

zamanı bildirir 2 : Te:rsı bir hastalık, 

bilhassa ihtiyar erkeklerin bir mcı;sıa· 

lesi 8: Okuyucu, enl bOYll 4: Siyah bal 
5 : Tersi edebi.Yat G: Lezzet, bir edat 
7: Bir emir, bir uzvumuz 8 : SaC:lam 
dc{lll, fikir 9: Bir renk, ronuna (ı) ge
lirse do:uo olur 10 : Bulaıık, aSAere 
alt 11 • Kabul eunemek, bir soyadı. 

Yukardan B1aıtı: 1 : Bir kO.Cıt OY\l • 

nu. tlcmir kiri 2 : Yapmak, kum-ı.ı dü -
zeltlr, kışın yall:ar s : D ld blr mus ki 
tıletL uzak nidası, bir nota 4 • trınnıo, 
ummak ~ : Sanat, asker 6 • Çök n mad· 
deler 7 : Azim, para ıınklanır S : Sinire 
alt, sonuna (a) gelirse kandırma olur 
9: Alık, ııtııt edatı :vama 10: Tl'rsl 
köpek, akar su 11 : Bir nid.a, )'tl.ZI Ya -
zan bir madde. 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

Soldan ıal)a: 1 : Kar;-ık, cnıııı 2: 
Anason lain 3: Sarı ıal, rıı 4 : tnnl, 
kir, re 5 : Mazı lmC'k 6 : Ps'kololl 7 : 

bOtUn asynlılan lnglllz-nmerlkan bo· ___ 
yunduruğundan kurtarmaktır. Za-
fcrdt'n eminiz. Cünkn biz hnk'kı mn- 1 şin dikkate değer ıanıfı, .Mos-

ko"a cephesinde alman ba kı· 
d:ıfnn ediyoruz ve hak demek kuvet 
ve kudret dcmt'ktir. sı, cenupta Rostov tc:'krar ru•lar tara· 

fından alındığı esnada artmış fa-
kat almanlar, Toganrog isıikıımetinde 

istediği erkekle evlenmek imkıinını 
veren bir adet vardır. Gene kız ge • 
celt')'in, anasının ve baba ının da 
>"ıtrdımiyle, gönlünün çektiJ;i deliknn· 
lının kulübesini ceviren ı;itin üzerin
den otlar ve yavqcacık kulübe)e yak· 
!aşıp C!!iğin üzerine oturarak güne • 
şin doğmasını bekler. Eğer delikanlı 
güneş doğmadan ıtenç kızın orada ol
duğunu farkedip de onu kovamazsa, 
onunla e\lenınhc: mecburdur 

Onun iı;in Galla delikanlıları ev· 
lcnmc çağma. geldikleri zaman hu gıhi 
"tehlike" leri onlemek üzere, ~·lcrı
nin euafına çok rUk•ck tnhta perde
ler )':lptırırlar ~e kendileriyle I:' len· 
mek ıstı~en gene kızların )apacak -
!arı azizliklerden hö~lelikle kurıu • 
lurlar. 

- Bu hikayenin de ne müna~c . 
beti Yar? di)enler olabilir. 

Fnkat ben bunu anlattım diye her 
halde ne bir nlny gene kız, bekar de
likıınlılıırın hahçe duvarlarını a~mıya 
knlkacıık, ne de C\'lenmc cağındaki 
Ankara bekarları, evlerinin cırafını 
duvıı rla veya tahta perde ile çcvirt· 
aıiye kalkış;ıcnklardır. 

inciden 

ne yapılır ? 

1n('lden ne yapılır? Gerdanlık ya· 
pllır tabii-. 

Jaııonyn'da inci kolleksly0nu yap. 
rnall:a meraklı bir a<tam imparatonı 
inciden )apılmıı bir- can hediye et· 
mı.a. Baıtan aaaaı lncllerıe yapılmıa 

olan bu can, cok acatıı bir ıcs cı· 

kannakt.ııdır. Bu hediyeyi 1mpara• 
tora veren adam, he<rıyealnl kendi 
cl!yle yapmış ve ona kendisiyle im• 
ıınratordan baıka kimsenin elinin 
deıtmcmes1 lcln de bunu bizzat gö· 
tUMlp llflkado'ya sunmuııtur. 

ı;ekildikıen •onra )<ı•-aşlamışıır. Bun· 
dan srınra ruslar durmadan rnuvaffa
kiyet haberleri venni5ler ve o esnada 
M11repl 'on Brauchiudı'in durumu 
duzeltmek üzere cenup cephesine 
ı:öndcrildi~i haberi ı;elmisıir. Bun • 
dan sonra da hiç bir alman ilerle}'İ· 
şi knrdcdilmeaıiştir. Şüphesiz alman· 
!arın bir taraftan Mo•kova, diğeJ' ta· 

raftan Kafkas kapılarına kadar ı.:iı • 
melcrinde'ki önem asla küçumscne • 
mez. l"nkııı harbin haşındanberi dai· 
ma ilerlemeye alışmış olan alman or· 
dularının birdenbire durmaları '"' 
hattl (ekilmeleri de az ebemiyetsiz 
değildir. Çünkü ru<lıır cenupta Kııf· 
kns)-a'yı muhafaza ettikleri gibi şi • 
maide de Leninı:rad'da Lndog:ı gölü 
üzerinclen hir hA,l:lanm:ı imklnlarını 
ıemin c<lecek hareketler yapmıslıır, 
hamin hareket nrıkmlnrını hazı }er· 
!erde çok ı:eri 111mışlardır. Tam bu 
esnada Marcs:ıl von BrauchitS<"h )C

rinc B. Hitler haşktımandanlıkı fili 
bir şeokildc eline aldıj:ıoı öj:reni~o • 
ruz 

Ş urn•ını ktt)·dcdelim ki, alman 
devlet reisi zaten 4 ~ub2t 19311 

tarihinde neşrettiği bir beyanname ıle 
ordunun idaresini kendi eline al • 
mışıı. O zaman Mııreşal '"On Blom 
berg llarbi)e Nazırlığından, ,·on 
Neurath da Harici>e Nazırlığından 
affolunmuş, ı4 general te'kaüde SC\: 

kedilmİ$ ve -49 generalin de rerlerı 
de,i:iştirilmisti. B. Hi tler o ı;un n1:1· 
reııiğı he}11nnamede "ordunun ba,ı· 
na bizzat ben geçi)orum" dedikten 
sonra sozlerini su cümlelerle biıiri • 
)iorC: : "haskomutanlık daire şefi. be
nim namıma, Harbiye nazırı ,azıfe • 
sini ı;örccektır. B~komutanlıliın va· 
zifcsi tıenim emrim altında her saha· 
da m'nn müdafnıırı organize etmek • 

tir." 
Görülü>·or ki orında )·eni durum· 

la değİ$Cn bir şey )-Oktur. Alman dev· 
let reisi hu sefer. kendi emri altındı 
ve kendi~ine '·ekaleıen kurulan bir 
"ruthc" }i ortadan kaldırmı~. ve ba2· 
komutnnlıJ!ı doj;rudao do{iru}'a eline 

Çunkü Portekiz İngiliz askeri rardımı· 
nı kabul eder eımez, derhal mih,·ere 
karşı cef'he almış olacaktı. Diğer taraf· 
tan fngilıere'nin de hakkı )'Ok dejiildir 
Taarruz gelinci ye knd:ır beklenirse, >ar· 
dıaıın ı:et kalacağını iddin ~en İngiliz· 
ler, bu gonışlerini t~iı eden örnekle· 
ri de ı::o~teri)"Orlar. Eğer aıescle yalnız 
Timor adasının müd~faası ohaydı, bel· 
ki de ingiliıler, harekete gecmekıe te 
reddüt edeceklerdi. Fakat A,·umalya. 
nın korunma~ına kadar varan dl.va Ti· 
mor'dan ı;.ık daha hürükıür. Du schep· 
ledir ki Avıntralya ve Jlollnnda kııala· 
rı Timor'a çıkmıştır. Mihver devletle • 
rinin, Portcki:ı:'i lnıtiltcre'den ayırmak 
için hunu hir ve-;ile olarak ku!l:ınmt}'n 
(nlımkları anlaşılı~·or. Fakat Lizbon'da· 
ki ilk nkislerine bakılacak olursa. bu 
ola}dıtn dolayı hiç'de aıemnun olmı)an 
Porıekiz'in, ln$:iltere')i prot~to etmek· 
le ber:ıher. şimdiye kadar yurüdüğü )"Ol· 
dan ayrılmak niyetinde olmadığı da 

ve subayı öldürülmüştür. "bekarlardan ''ersi alınacak" ve her Tat, nimet s : su. lokum, mı 9 : Arap, 
ne hlr ıo : Coban n ·Hayri, Kule 

Belki :ı; ptırmnk 1sttyenler bulu· 
nur Onun le n rccetcslnl de verelim almı$tır. 

Volokolamsk için yapılan çarpış. ~eferinde de uullı bekarların yü • 
malarda sovyet kıtaları 73 tank. 90 reklerini oynatırlar. Bu ı:unlerde gc-

sörülnıcktcdlr. 
A. Ş. ESMER 

top, 577 vagon ve 35 traktör ele ge- ne bu vcr~iyc dair Mecfüe ı:elen bir 
çirmi&lerdir. projeden bah\edili)'Or ve ı:nzetelerde 
Diğer taraflarda alınan mal:ı:eme hckarlik vergisinden bahseden yazı • 

360 tank. 519 top, 3059 va,ondar, lar görülüyor. 

Yuka!d·n asaC:ı: 1 • Kasımpasa, 2: 

Ananıts, uma S : Parazit 4 : A'ıh kal· 

1 
bur ,. • K~. oto 6 ·Nakil. kac 7: Limo
nu cok 8 : Al, reJlm, bu 9 : Raf, ktm, 
bal 10: St.n1, Emlne 11 : 1n, Esatir. 

bil~~ can ıcın tam 11 soo ıncı V(' M reıal Von Brauchitsch 
400 elmas kulla nı lrn ıstır. ı • 

SA. - TJR.I 
M ııre$al von Braudıitsdı'in üze· 

rlndeki hu vcklletin alıruna • 

A imanların i~ıikbale ait pl!nl .. 
rı ne olahilir? Ru hususta ı:;o. 

ne :R. Hi ler'in nutkunda bazı i$are<
Jer vardır: alman devlet reisi demi,_ 
tir ki: "atıldığımız rnucadele en h:ld 
safhasında donüm nokta~ıoa ya'kla -
şıyor .. " bu dönüm ookıası ne olıı.hi· 
lir? Çünkü B. Hitler, "ıarlt cephesi 
hareketlerinden ba~ kart harp ced
hirlerinin alınması da pek yakıodır" 
dCt11iştir. Şimdiye kadar s:erek Al • 
manya'da ve gerek İngilterc'de bd 
netİccnin ancak Buyük Rritanya ada
lıırında alınac:ıığı birçok defalar soy
lcnmistir. Kati harp tedbirleri, İngİ• 
lız adalarının işgaline teşcbhll5 mu • 
dür? Çünkü aon bir hafta on guıı 

içinde İngiltere'de de bu istiliya kar
ı• ttdbirler alınmış, bö)Je bir a'Kfs 
kadınların hizmeti bile temin edil
:ıni,tir. İngiliz harp nazırı Marı:es
son'un İngiliz adalan üzerindeki teh
likenin daima mevcut oldıılu hal-kın
da iki gün evel söylediği sözler de 
hatırdadır. 

Diğer taraftan B. Bitler 1imat 
AfriKa')-& kadar uzanan ccphdıin mü
na.kale$ini tanzim etmek için karşıla· 
ıılan zorluktan da yenmek lhım 
s:;eldiğini sörlernittir • .Bu zorluktan 
ycıunek İspan)-a'dıın geçerek Cebe • 
lüııarık'ı almak ve Akdeniı'i kt.pa • 
yarak Afrika')"a atlamak 5eklinde 
tefsir cdılcıncz mi? Görulıl).-cır ki du· 
rum ha)ii müphemdir. Fakat ıadece 

İspanya üzerinden Afrika }"il yapıla • 
c:ak bir yardıma B. Hı r'in kad harp 
ıMbiri Jılizüyle bakufı da pek za•· 
nedilemcz. 

Mümtaz Faik FENiK 

1 ngiltere - Rusya 

ve İran arasında 

·ahitleşme 
imzalanacak 

Tahran, 22 a.a. - Pazar günti imza 
edilecek olan İngiliz - Rus - İran 
ahitle11mesi bukumlerine gore İngil
tere ile Sovyetler Birllgi hüktimetl 
lran'm hıilcUmranlığını korumağı ve 
İran topraklarını her türlu tecavüze 
karşı müdafaa eylemeği taahhut et
mektedirler. Bundan lba1ka ikı hüku
met lran'ın siyasi ve ekonomik i$
lerine kerışmıyacaklarına dair söz 
vermektedir. 
Ahitleşmiye gôreı 
1 - İran ordusu memlek~in yal

nız dahili mudafaası içın kullanıla
caktır. 

2 - İran hükümeti, kendi toprak
lan içinde ingiliz ve sovye\ kuvet
lcrinin bulunmasına musaade edecek
tir. Fakat bulun yabancı kuvetler 
mutarekenin veya bir sulh ahHle$· 
mesinin aktinden 6 ay sonra İran'dan 
çıkacaklardır. 

3 - İngiliz ve sovyet kıtalan ile 
bunlara ait malzeme ve erzakm lran 
topraklarından serbestçe geçmeiine 
musaade edilecektir. Bu gıbi nakli
yata İran işçileri de yardım edecek
tir. 

4 - lran, şimdiden konulmuş olan 
sansürün iyi işlemesini kolayla:ttıra
caktır. 

S - İran, mihver devletleri ile 
ve işgal altındaki memleketlerle si
yasi münasebetlerini kesecektir. 
İran münakale yollarının ingilız ve 

sovyet kıtaları tarafından kullanıl 
maaı ve lran'ın ekonomik hayatınr 
sarsıntıdan korumak maksadiyle a
lınması gereken tedbirlerin kararlaş
tırılması için yapılacak mali gôrilt
melcr, ahitleşmenin tasdikından son. 
ra başlıyacaktır. 

Annesi olmıyan asker 
çocuklarına bakılacak 
İzmir (Husust) Çocuk Esirgeme 

kurumu umumt merkezinden İzmir 
askere alınrnı$ olan annesiz çocuk
ların korunması tekarrilr eylediği 
bildirilmiştir. 

Bir yaşına 'kadar olan bu kabil c;o 
cuklar viUl.vetlerıien Ankarada!d 
Çocuk yuvasına go:ıderllecel<ler ve 
orada hurusi bir itina ile bakıla!'l'k· 
lardır . Bu güzel kararın mıiçbet 
neticeleri olacağı muhakkaktır 

Bir yaşından biiyük ohnlar tz.. 
mirdeki bakrm evinde barındırıla
cak ve bunların masraftan bele,,ive
nln asker ailelerine yardım faslın
dan ödenecektir. 
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Sukutu hayal 
Bakışlarıyle, Jtmann gırmek ıcın e{:ıldl .. fakat bu hnreketinıln utana

fcnerua aı;ıgında manevra yapan ~c- rak geriledi. 
llli> ı takıp ed yordu. Gl.'nç adamın, Sylvlc muntazam nefes alışlnriyle 
yanı ba;ıına kadar yaklaştı[:ının ve ne kadar mAsum bır cocuf;u ıındırı
.ı;.n.ıerını ayırmadan kC'ndısine bak- ı yordu. 
tJgının tarKına btlc varmadı. Kıı:ın yanından kalko.rnk blrkaı: 

Daha saat sekızc blle gelmediği adım öteye uzandı. 
halde NoLre Damc de lu gnrde bugün 
adamakıllı sıcaktı. 

Syh-le bırdcn arkasına döndü. 
Gene adamla guz.goze geldiler. Bir 
an ve a)nı zamanda bır ömlır kadar 
suren bir muddet bir birlerine ba
kıştılar. N:Uıayet gene adam ona 
doğru ilerlıyert'!k: 

- Yazık ki bu sabah sis var .. de
d L. Manuırnyı adamakıllı gizliyor. 
Ve samimi bir sesle: 

- Bununla beraber, dıye devam 
etti. hartkulade bir önplAn seyret
mek fırsatını bulduğum itin gene 
şansım var, sayılır. 

Sylvıe o kadar şaşırdı k1 bu söz
lere hlc bl:' cevap bulamadı. Simdi
yc kadar kcndıslnc k;mse, bu şekil
de hitap etmrk cesaretini göstermc
mlstl. Boyle olmakla beraber !cinde 
öfkeye benzer, isyana benzer htc bir 
his duymuyordu. 

Birden. kendisini hambaşka bir 
Alemde, "lmkfmsız" gibi, "milnase
betslz" gibi hlt bir mefhumun bulun
madığı bir rUya Aleminde yaşıyor 

sandL Yanaklarını bir alc-v snrmıştı. 
Gene adam gayet tabıt bir tavur

la gelmiş, onun yanında parmaklığa 
dayanmış: 

- İşte gemi de limana girdi •• di
yordu. 

Hlc cc-.·ap beklemeden IAkayıt bir 
-..le: 

- Yarın değil öbilr gün ben de 
bu gemi ne seyahate çıkıyorum. .. 
diye devam etti. 

- Ya?- Hlndlclnl'ye mi ~ldiyor-
11Unuz?. 

- Evet.. siz. buradaki vapurlıınn 
Jıepslnl bilir mis.hıfz?. 

- Eh •. oldukça .• Mcırsllyn'da otu
ruyorum da .. 

Sy'lvlo birden döndü. Aklına bir 
teY gelmiş gibi gözleri parlndı .• 

- Benim ismim Sylvle dedi. Si
zin isminiz ne?" 

- Benım.ki de Yves.. 
Gene kız yanaklnrının yandığını 

hlSiedlyordu. Gozlerinl Yves'ln ı:öz
lertnc daldırdı.. fazla heyecanlı bir 
.1e5le: 

- Sl:ze bir tekllfım var, dedi. Ben 
aerbest.bn.. Evet, bu nkşama kadar 
tamamlyle scrbCIStim. Belki de deli
ce blr fikir ama, bugün bana arka
daşlık etmeli kabul eder misiniz?. 
Otomobilim ~urada duruyor. Mar
tlnguee'e gfdellm. Beraber yemek 
)'l.yelım. Ne dersiniz?. 

Adam 18.ftrrnıŞU" dili dolaşarak: 
- Mlceraya atılmaktan korkmu-

7 or mumnuz?. dedi. Siz hlc; serseri
lerden baQ5edildilinl !Gitmediniz mi? 

- Siz fe~ bir adam olamazsınız.. 
hlalerlm renr bu kadar aldatmaz. 

Yveıs bilsbü n eıı.şırmışU.. Kız: 

- Fakat b şartım var •. diye söz-
lerine devam tJ. Ne geçmişten ne 
de gelecekten set.mlyecdlz. Sizin 
lk! g(jn sonra ndıçlnl'ye hareket 
edeceğinizi b ~ rum. bu kadarı kA· 
tı. Bu~n içim , mhılmlnl bir to
euk gibi koşup e~lenmek, havlaz 
bir mektep ~ gibi yaramazlık 
etmek gellydır.. iz de bana arkadaş
hk ederslnls ol az mı?. 

Birden sı:,t bir hllıiln çl:'>ktli: 
- Ama bılmem ki siz buna razı 

o1ur musunuz?. Bu, sizi el:lendlrfr 
m i!. 

Yves cevap olarak onun ellnl tut
tu. Neşe ile: 

- Yves.. Yves •• saat bese geliyor .. 
Bu ne uykusu böyle .. haydi bakalım.. 
artık Marsılya'ya dönüyoruz. 

Gözlennl oğuşturarak ve: 
- O kadar oldu mu? Yok canım.. 
diye söylenerek ayağa fırladı. Syl-

vre gözlerini yere dikmiş, oturduğu 
yerden hAIA kımıldamıyordu. Yves 
OM dof;:ru eğilerek: 

- Haydi!. küçllk SyMe!. Hnydl 
artık gkil.'lım .. dedi. 

O gözlerini Mili yerden kaldırmı
yarak dizleri üzermde doğruldu: 

- Yves.. blr kere sızı öpmek ister
dim. dedl-

Vo birden ayağa knlknrnk g5ğsil
ne yaslnndı. 

Yves onun başını avuçları arasına 
almıştı. Gözleri, kendini veren du
dnklardan ayrılarak hayranlık lfndc 
eden ı:özlerc takıldı .. 

Yavaş yavaş ellerini çekerek, bo
ğuk bir sesle yalvardı: 

- Haydı gıdcllm Sylvlel. 
. . . 

Bir tarafı uı:urum olan bir yol 
takip ediyorlardı. 

Gene kız bir aralık: 
- Şuradan yuvarlall53ydtk!. dedi. 
Yves: 
- Bu da nereden cıktı?. Slzln gi

bi yirmi yaşında, güzel bir kızın ağ
zına böyle !Aflar yakışır mı? Hem 
baknlım benim ölmeğe nlyeUm var 
mı?. diye onu azarladı. 

Zafer tl.bldeslnln yanında ayrılmn
ğn karar vermlilerdl. Gene adam: 

- Sylvlel Öbllr gün Hlndlclnl'ye 
hareket edeceğimi blllyorsunuz. Ne 
olur sizi ynrın da göreyim" Hlç ol
mazsa birkaç dakikanızı bnna has
rcdln .. diye :-alvardı. 

Sylvie'nln dudakları titriyordu .• 
Bir an tereddüt etU, sonra kınk bir 
sesle: 

- Ynnn, öğleyin, kllisenln önün
de bulunun •• dedi. 

Arabayı hnreket ctUrmczden evcl 
bir kere daha genç adama baktı" 
gözleri yanıyor, ağlamak istiyordu •• 
birden: 

- Hayır •. hayır .. diye haykırdı" 
yann sakın gelmeyin!. 

Yves sAdcce gilldU .. . .. 
Ertesi gün klllsenln önO cok kala

balıktı Kaldınmın kenarına beyaz 
çiçeklerle sllskmmlş otomoblller di
zilmiş, killscnln, orta kapısı yeşillik
lerle ve halılarla süslenmişti. Her
halde bllyük bir düğün vardL. 

Yvcs biraz kenara çekildi. Sylvle
yl ııl}z]emefe başladı. Randevu saa
ti yaklaşıyordu .. 

Klllsenin kapısı yav113 yavaş açıl
dı. Gelini gôrmok için Yves ayakla
rının ucuna oosarak kalabalığın üze
rinden bakmağa calıştı. Ve •. S)•lvıe
Yl gördU. Kocasının kolunda gözleri 
yerde yürüyor, beyaz elbisesinin lcln
de rengi daha ucuk görllnUyordu •• 
Rüyada imiş gibi, dalım 1lerllyordu. 

Gelinle gUveği otomoblle binerek, 
kayboluncıya kadar Yves onlan göz
leriyle takip etU. 

Kalabalıktan ayrılan iki kadının 
kom)S:nası ona kadar geliyordu. Bi
risi: 

- Su kücUk Leblnnc doğrusu pa
halıya sattı kendis.nl.. diyordu. 

Diğeri: 

- Öyle deme .. diyordu.. zavallı 
kızcağız iki senedir ayak diriyor •• 
isi sallayıp duruYordu ama ne yap. 
sın •• evlenmek mecburiyetinde kaldL 
O adamla evlenmeğe razı olmasaydı, 
annesi de, babası da, kardeşleri de, 
bankaları da öyle teı:>esl aşağı gldl
yordu ki-

diye ccıvap veriyordu. 

~evrilen yeni filmler 
Bu mevsimdeki slnl!'llla proıtramlnrında nlınnn tılm· 

len bilyük bir :ver tutmaktadır. Harp dolayıslyle, Amerl· 
kan fllınlerlnln pek az miktarda ve zorla getır,ı:nesl 

almnn tllın endUatrlsl tein :veni mahrecler ncınıştır Al· 
manya"dn bUtUn stQdyolar durmadan calısmakta \'e he,. 
tUrlO mmıer hazırlanmaktadırlar. ltlrar etmek ırızımdır 
ki, bütiln Avrupa memleketleri tein c~ltll tllmler hazır
lamak gilc bir istir. Fakat bu netice •imdiden elde edil -
mis sayılııblllr. BUyUk alman tllm merkezleri bu yıl dı 

cok ııtızel eserler hazırlam1$lardır. Bunlar haltkında kı· 

ııaca malCUnnt verelim: 

Ula ıirketinin hazırladığı filmler : * "Dlc Coldene Stad - Altın ıc>hlr,,. Bu filmde ıtü 
zeı Krlstlna Södcrbaum bas rolü oynamaktadır. Dlf:er ar• 
tlstıer: Paul Kllngcr, Rudoıt Drnck . * "Dle Crossc Llebe = BUyUk ask,,. zarnh Lenn
dcr'ln gUzcl bir rıımı. Paul 1-lorblger ve Vlktor Stant ona 
arkadaşlık etmektedirler. * "Der. 5. Junl == 5 Haziran.,. Bu filmi Knrl Ludwlg 
Dehi ve Wekncr Völgcr yaratıyorlar. * "Dle Nacht ohne Abschled = Vedasız ıtcce,,. Bas 
rollerde: Kari Ludwlg Dchl ve Hanıı Söhnker. * "Helmkehr = Dönils,, reJlsör Güstav Uclek;y'nln ce
verdltl ve Pauıa Wcsscı:v, Peter Petcrsen, Attila Hörbl • 
ı;:er'ln b:ıı rolil aynadıklan büyük !llm. * "Vlolanta., ATtlst.lerl: Ulctıard Haeusslcr. Annalls 
Relnhold. 

Yukarda : 
Magda Schneider, "Sev
mek Hakkı" adlı ıon fil -
minde. Bu filmde Anka
ralıların çok iyi tanıdık -
ları Paul W egener de rol 
almııtır. •••il 

AJağıda : 

Gü:zel arti•t Hilde Krahl'i 
Ewald Balser'le birlikte 
çevirdiği "lz.abel" adlı 
filmde, bu orijinal kılık
ta da göreceğiz. 

Solda : 

1ı . 'd t " et d 1 .... . . . . ..... .. . ........ ......... ... 1 . zmır e ıcar o aaı .,, ~ 
ikinci müntehip seçimi ~ Keseceğım.lz < KURBAN ) ! 

İzmir, 22 (Telefonla) - Son gün- ı : lan göklere arm'ftğan edelim. • 
lerde münakaşası geçen ticaret oda- : Havacılığa kıymet veren ~ • 
sı ikinci müntehip seçimi bugün ya- : !etlerin daima başları dik ve S 
pılmıştır. Vekalet evelce kendi nam- : havaya krukıktır. i 
zct listesinde her nasılsa ismi yazıl- • 

111 

mamııı bulunan ticaret odası reisi "\uı • • ••••• • • • • 11111 • • •• •••u•• • •' 
Hakkı Balcıoglu'nun da namzetler 
arasına ithali için bugün telgrafla 
emir vermiş ve bu emir memnuni
yet uyandırmıştır. İkinci müntchip
ler bugünlerde oda meclisini seçe
ceklerdir • 

.: 'CEMİYET~ HAY ATI 
• 

1 
• • ı\ 1: ... ....... ~.~. ·t~....... : 

Tıbbi toplantı 
Ankara Nilmune hustancsl tlbbl 

toplantıl.ırı her ayın son cuma gunU 
yarıılncakllr. Ilu yılın loplantılnrma 

2G.12. 94ı ~UnU saat 17 30 da Nümune 
hastanesı konferans salonund:ı baeıa

nacııktır. Ankara'Ja bul..ıruı.n bütün 
hl'klmll'rln gclınclerl rica olunur. 

Toplantının konuları $Unlardır: 

ı - Dr. KAmlle Aygün: 
1ldll tıp bnkımından 

l'ndorııcttlo~ :vakaRı. 

enteres.ın bir 

2 - Pror. Eckstcln: 
Çocuklarda malarıa ve dnlr ıııste-

mı, 

3 - Dr. ŞUkrU Sanbaı: 
Ameliyatla iYi olmuş nuhal 

urları, 

4 - Dr. Fcy.ı:I Taner: 
l':Otcreımn hallp \'C pr06tat taşı va

kaları. 

5 - Dr Adnnn Cok8el: 
Hcrnle oııturntorla \'akası. 

· Kayakçılara 
Halkevi Reisliğinden: 
Ba>ram ve yılbaşı tatilleri münase

betiyle Uludağ'a gitmek uzere bolge 
dağcılık ajanlıgı ile müstereken teş
kil edilecek olan kafileye iştirak et 
mek istiyen kayakçıların 24. 12. 1941 
çarşamba günli saat 18 de Halkevinde 
yapılacak toplantıya gelmeleri rica 
olunur. 

TEŞEK KÜR 
Refikam Müeyyet Kihyaoğlu'nun, 

muptcla oldugu hastalıktan kurtula
rak hayata yeniden kavuşmasında bli
yük amıl oldu!l'una kani bulunduı;um 
Nlimune hastanesinin kıymetli baş 
hekimi Rliştü Çapçı ile profesôr 
Melhier, giizide operatörlerimizden 
Şerif Korkut, Nimet Taşkıran, Faik 
Aysar. Nezihe Yener, Adnan Köksal, 
Ruhi Derman, İbrahim Gilrleyk ve 
hemşire Rahime Tuban'a açık teşek
kürü borç b lirim. 

Türkiye kömür satış ve tevzi 
müessesesi memurlarından 

Halim Kfillyaoğlu 

..1ı11111111111111111ıı111111111ı11a.. 

- KABIZLIGA KARŞI "§ 

NORMACOL -----"Bar1aklan nomıalleettrlr'" -

Kaymakamlar arasında 
yapılan deDiıiklikler 

Çorlu kaymakamı Nasuhi Kato,. 
ınan Burhaniye kaymakamhgına. 
Yalvaç kayma .amı Arif Dindar 
Ataker Çorlu kaymakamlığına, Koz
luk kaymakamı Ham a Kişioğlu Siv• 
rihisar kaymakamlıgına, Şirvan .kay
makamı Hamdi Namık G..ırsel Esen• 
kale kaymakamlı ına, Saimbeyli kaY• 
makamlıgından vekalet emrinde Kad
ri Erogan Kozluk kaymakamlıgına. 
Dahiliye V ek lliı.:i seferberlik mli· 
dürtü ,ü şeflerinden Sal.ihat\in Ulu.o 
sal Erk Lice kaymakamlığına, ma
halli ıdarelcr şube mudiır muavinle
rinden Kemal Datça Dahiliye Vekil· 
hr,;i levazım mudJrlugilne, Levazılll 
müdürü İhsan Guran Cizre kayma
kamtıtına, Bolu maiyet memurlan:n
dau Naci Yüksel Kars mektupçuk>o 
ğuna tayin edilmiıılerdir. 

İaşe fişleri 
luanbul 22 (Teil'fonla) - Evlcntd 

rau cu~kıcpkri}le rurdardan toplan .. 
fi~lcrin neticeleri Ticaret Vckilliği09 
bildirildi. 

Bu ak§amki nöbetçi eczane 
"k Cebeci Eczanesi pazar gecesi nlJ • 

betçidir. Nöbetçi olan Eczıme 
pazar gUnU de nöbetçidir. 

Ankara'dan giden trenler 
Ankara - İstanlbul 

'{:r 7.3:? (Toros) pazartcsJ, ııcrsem~ 
cumartesi * 1!5.20 her ııtın * lll.00 her gUn (ekspres) 

-fr 20.25 .ııazar, paz rtcsl, caraıı.mba. 
cuma 

Ankara - Diyarbakır • 
Erzurum 

'{:r 15.00 ı:arıambudun ba(ka her ı;:UD 

Ankara - Zonguldak 
"k 17.15 pazar, pazarteaı, careamba. 

cuma 

An'kara - lzmir 
'f:c 15.20 p zar, pazartesi, peraembt. 

cuma (Basmahane) * ll5.20 pnzar. salı, carsamba, cumar
tesi (Als ncak) 

Ankara - Balıkesir * 20.25 pazar, caraamba, cuma 

Ankara - Samsun • İskenderun * 10.00 pazar, pazartesi, caraamba. 
cuma 

Ankara - I sparta * 13.20 pa.ı:.ır, salı, C!U'&amba, 
marlcsl. 

Ankara - Adana 

... 
* 23.5:S <Toros) pazartesl, cartambAo 

cuma 
- Herke. bilir ki h er mUshll bar- : 
:sakların normal \<ızl!elcrlnl temin: Posta saatleri 
:ecıemcmekte ve bazısı blltık s : * TaahhtitlU 18 e kadıır, Adi 19 a 
: barsnkları tahrlı ederek dl>arc ha·= kadar. 
:sıı etmektedir. Hastane telefonlan 

NORlllACOL b:ınınklan tabii o- : * Nümune lil77 - 1578 
= !arak bosnltan yenı esaslara ıstı- _ "k CUlhanc 2818 
: nat etmektedir. : "k Askeı1 G9Sl. 
- NOIL\IACOL nebati bir mııdclc- fr Acele imdat otomoblll 1521 
:dır ve kabızıırıı yeni bir seklide ııe- : * Doıtumevl 1590 
E clrmektedlr. E * Belediye hastanesi Tel: 225'T 

- Nonnncol tanecikleri barsak - T aksi numaraları 
: lclndckllerlc karııtıQ'ı zaman JelA· : * Ulus meydanı civan llll - :aeM 
: tını bir hnl almakta, litşmekte ve : u. M.111. ch·nrı. 1...23, Samanpazan el• 
E böylece barsıık Jclndekllerlnl :vumu- : vıın: 1070. YenliChlr: ~ - 6661 -
: •ak hactmU ve kolayca kayan bir _ 6222 - G333 - GGJG. 
: hale ıtetlrmektedlr. Bunun neUccııl -
: olnrnk barsnklar normal blr &ekil· _ Yangın, ihtikar , arıza 

-

: de boşalmaktadır. - 'f:r Yangın haber ~erme tele!on: 00 
- "k İhUkAr ihbarı: 2911 

_ Siz de bir tecrUbe edlnl2, aynı : * Elektrik. havaznzı. Arıza l848 
: kıınaall ehle edersiniz. -
: NOR!IIACOL tamamen zararsız- - * Su isleri: :1:175 

: dır. Bundnn dolayı cocuklar ve )'Bil- - * Teleron Arızası merkez 1206. Yeni• 
__ -lılar da kullhnhblllrlcr. - ıchlr 5678, ıehlr tel 02. ıehlrler ara-" "' E 61 03, ajans haber verme 04. -------

: Şehir otobüsleri 
: İlk Son 
: G,45 23,00 Ulus - Kavaklıdere 
_ 7,lfi 23.20 Kavaklıdere - uıua 

- Haydı gidelim Sylvie.. dedi .. 
Gene adam ::;yıvıe'nln şehir dışın

dakı yollan t.ercıh ettigınl iarkettl. 
Çok guzel otomobil kullanıyordu. Bu 
kucuk kız ıntukce merlllWlı talırlk 
edı~ordu. Bazan mUth.ış cüretkAr 
h aller takinıyor, bazan bir köylü ka
dar utaruıac kıe&lllyor, kızarıp boza
n) ordu • .Bazan neşeden çığlıklar ko
parıyor ve bazan mahzun mahzun 
boynunu bllkerek kederli dilşüncele
re dalıyordu. 

- Gllzel kızdır doğrusu_ 
- Hem de cok cesur.. babasının 

hatırı Jçln ölQme bile atılmakta te
reddllt etmez.. 

Andi Hardi - yani Mickey E 
Rooney - Atık, lakat ki- : -

= 7'A 23,00 
- 7,10 !?3,20 

6,30 - 20,00 
7,00 20.30 

Ulus - Cankn:va 
Canknya - cıuı 

Ulus - Dlkmcıı 
Dikmen - Ulua 
Ulus - Etlik 
Etlik - UIUJ 

Oldukca tenha bir sahilde otomo
bili duruurdu. 
Bırden gozlcrl buğulanmıştL A.de

ıa, nerede ise atlıyacak glbı bir ha
li vardı. Gulumsemıye çalışan du
~ Ut.r1yordu: 

Yvcs daha fazla dinlemedi. Bura
dan derhal uzaklaşmak Sylvle'nln, 
kendi Sylvle'slnln hiıtıraslyle bnşba-
şa kalmak istiyordu. ı 

Çeviren : Ş. TAY LAN 

me? •.. Re.mim iz onu, bu : ---filmdeki partöneri olan --Judy Garland'ın pek de : 
hoıuna gitmiyecek bir E 

100 \"e 250 er. lık kutularda -
her eczanede bulunur. 6309 : 

--
pozda göateriyor. ; ı 111111111111111111111111111111 ı ;:' - Durun mayolan alalım" Kar

deşLmmkl size u.yar sanının.. 
dtrkcn sesi öyle zavallılaı;mıştı ki" 
Jfakat az sonra denizde neşe ile 

cuiınıyor .. Yves ile yarıııa girişiyor, 
~ilyor, gı.ilüyordu .. 
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Yemek de cok eğlenceli gect.ı .. 
Gene adam ona gUIUnt fıkralar, 

HıncUcinı•ye A t av h kll.yclerf anlat
ı:a.. Bir aralık Sylvle: 

..ı.. Orada ne isle mes;ulsünüz?. 
Mye ıoracn.k oldu, fakat sonra cevaı;ı 

AKIR ADAM 
Mklemeden, birden ayala kalkarak: Yazan: Marcel Prevoıt 

- Hayır, hayır, dedi. Hiç bir şey 
61repmck istemiyorum. Bana şarap • Çeviren: Mihri Gera} 
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biraz dokundu gahba. Haydi bırnz çllerin, aralarında konuştuklannı 1 mı, sinirlerimi, derimi ben mi yap. 
dolaşalım.. duymuıı, onları gizlice dlnlem~tim. tım? İçimde en k:Uı:Uk bir fesat fik-

Arabayı Herdeki çamlıkta durdur- Babanın bir zamanlar olduğu gibi, ri bile bulundurmadığıma eminim: 
dular. Gene adam, bu hiç tanımadı- h!IA da bir kadın amatörü §Öhreti- O zamanki arkadaşlarımda sezdi
tı, garip tabiatlı kızın kendisine gös- ne malik bir adam olduğunu blli - ğim, kötU fikirleri bile, içimden 
terdığl ltimada glLUkce hayret edl· yordum. Kendi kendime, saf, saf; uzakln§tırnn bir sevkitibl duyu-
70rdu. "lııte, ben de onun hoııuna gldiyo- yordum. Bunları ne öğrenmek ne 

Sylvle otomobilden inmek lcin hlC rum... diyordum. Bilir misin, hoşa de işitmek istemedim; onlardan hep 
bir hareket yapmadı. Yvcs onu kır- gidecek bir kadın olduğumdan do - gözlerimi kapayarak ve kulakları. 
mamağa çalışarak kolunu omuzuna layı duyduğum aevlnç nedendi, bir mı tıkayarak uzaklaştım. Fakat 
at.tı" Yavaş yavaş başını kaydırarak gün de senin tarafından betenll - sessizlik, yalnızlık içinde kendi 
a öPilne çekti ve kucaıtına alarak mek için. kendime kalınca, dış sebeplerden 
•laclann altına kadar taşıdı .. Sonra Bilton küçük koket aevlnçlerim, azade olarak, ~çimde krut yüksek, 
bqının altına bir yastık bulmak itin senin tarafından görülmek, bete • kA.h t a alç~k hısler duyuyord~m : 
tekrar otomobile döndü. Kızın yanı· allmek arzuslyle izah edilebilir. B"Jnlar benım ı_nevcudlyetlmın ta 
n a geldiği zamnn o, gözlerini kapa- Maalesef bütUn bu arzularım, se • derinlilderlnden geliyordu ••• Ah; 
mış, yarı uykuya dalmıştı blle.. n!n her tUr!U sevğinin inkişafına sana kendimi nnlıı.tabilmeği ne ka-

Yves de onun yanına uzandı, göz- kar§l oldu"'u kadar, her nevi okşa • dar istiyorum: Yalnız beni okuya-
lerinl kapıyarak uyumaf:a çalıştı.. 6 

uyuyamıy~f~ını anlayınca dirse!Hne ma hareketlerine karşı da bir set 
yaslanarak do~ruldu. Kızı seyre dal- çeken soğuk kanlılığ'ına çarpıyor, 
dı. Bakıslan san bukleli saclardan, kalıyordu. 
çocuk ifadeli yüzl'. oradan. olgun- Halb·ıkl seni "kızdırmak., paha
laşnt11 t.Mtlmll. götnse do~ru kayı- sına da olsa, itiraf etmeliyim ki, 
70r" 1e>nra blltlln vilcudu kavrıJllOI'· nn iki yaşımdan h attll daha evlln -
du. Bir -. bu müdafaasız vilc~a den bari. yallu.z arzu değil, hl88f 
:kart1 90nauz b ir arzu duydu •. UyU- ı ....-ı ~er bile bende almlf ytlı11-
.uta elan kmn dudaklarına dolu• .alilt.L lkı bW!im su~wn mu T Kam-

t'ak mısın, Acnbn; Hoşuna gitmiyen 

satırları geçmiyccek misin? Sana 
rica ederim oku, dU.,man kesllme 
kaçınma; Almanyn'ya gitmeden bir 
sene evet L Gatr_rc'deki hayatını 

aklına getir. Sen on dört , on be§ 
Ya.tında, ben de ondördUndeylm. 
Sen bana kar§ı iyi, bulungan, hl
~ekArdıD Q Fakat muhabbetels-

din; Ben seni olduğun gibi seviyor- fa b&§larlardı ; Yoı-ganın altında 

dum. Sen fesat fikirli olsaydın, ben ayaklarım büzUlUr, ellerim karan
de seninle beraber öyle olııcaktım; lıkta bilmem ne arar, derimse san. 
tam aksine olduğun için beni hlma. ki elektriklenlrdi; Görilnmlyen bir 
yen altında bulundurduğun mUd- ııııhıs, saçlarımı çözUyor gibi gelir
detçe, bende her tUrlU fena dil.şUn- dl, ve ekseriya onlar sabahleyin 
celer tabii uzaklaşıyoı·du ... Fakat yarı bozulmuş bir halde omuzlan
akşamları yemekten az zaman son- ma dllşnıllş bulurdum; ne kadar hoş 
ra birbirimizden ayrılırken, annen- lanırdım; Bo~azım ııişer ağrırdı; 
le olduğundan daha ılık bir öpUcük Dilim kurur, dudaklarımı ısııırırdım 
teati edip, her ikimiz de odanuza Bazan yllreğim saı:ıki var kuvetim
giderdlk. Ben duamı eder, soyunur, le koşm-.ışwn gibi göğsUıne çarpar, 
yatardım. GUnUnU daha ziyade u- bazı da sanki hiç kalbim yokmuş 
zatmak için, limbamı kabil olduğu gibi dururdu. Ta lçerlmden vukua 
kadar geç söndürmek isterdim. Fa- gelen bir kaynaşma beni muwlAkta 
kat bilirdim ki seninki gibi benim tutuyordu, bana saadet mi, bed
pencerem de gözetlenirdi, sonra er- brılıt lık mı mevcuttu a.cabaP Ltl.kln 
tesı gUnU hesap vermek mecburi- her ikisi de beni k orku tuyordu, bu 
yeti vardı. Bunun için ışığı söndU- dllşUncelerden kaçınmak fçln seni 
rilrdUm. :Mehtaplı gecelerde gene dilaUnUrdüın, Nal ; IAkln seni ku
neyse, eşyanın ııekllleri seçllirdl : caklaınak istediğim zamanlardaki 
O zamanlar hemen derhal uyurd'.lm. gibi, benden uzaklaşırken değil, se
Fakat ekseriya, geceler tamamiyle ni mtıhabbetll ve ıefkaUl olarak 
karanlık olurdu. Etrafımda hlc bir isterdim; sem böyle dll§Umnek bent 
ııey görmezdim: Ne yatağımı ne el- o derece meeut ederoi ki, birden i
lerimi ne de yorganın altındaki çimde bir nedamet duyardım; dU
vııoudumıın Beklinl •.• Bu karanlık ı.ılin!lrdüm: "Bütün bunlan bir bil. 
beni korkuturdu: Hırsızlardan, se bana klmbillr ne kadar kızar,, 
hayaletlerden değil. Nasıl diyeyim. o zaman kalkar başımı ve ellerimi 
kJındlme müdafaasız teslim olmak- soıtuk suya soknrdım, gCimleğlnıle 
tan korkardım. Eger tesadüfen der- iskemle.ne oturur, hiç bir şey dU
hııl uykuya dalmazsam, ne eziyet şllnmeıneğe çalışırdım... İşte tam 
olurd"J bu; Karanlıkta birşPy dU- bu anlarda bazen seninkinin yerine 
şlinmemek için. bir nlllddet mUca- başka bir sima zihnime sokulurdu, 
dele ederdim; YR dua eder yabut a sanki seninkini "JZaklqtırdığım _ 
şllr okurdum. Tam bir şlilrin yahut· dan ist ifade etm~ gibi .. Artık §imdi 
ta duanın ortasında, birden bqka benimle konuşurken göstel'dlti o 
bir Aleme dalardım ; BUtün uzııvıe. J tatlı nazarlariyle, bent t epeden tır-
rlm benden ayn bir h-.Vat JNIJıl&- ı:ı.ata k!4K ~ eqtem Beıt'YQ 

le benim arnmda bir B§k meselesi 
tasavvur etmek bana o kadar im
kAnsız ve gUIUnç görtindUğll hal.de 
duyduğum memnuniyet, rrılıat.sız • 
lığımı yava.'.) yavaş tahfif eden, ve 
nihayet onu silen çocukça bir ha
fiflikti. Tekrar yatağa yattığım 
zaman endlııelerim azalırdı. Şu ya
hut bu arkadaşımın gibi saçlarıma 
daha gUzel bir şekil vermeği, yeni 
bir ııapkamın, bir elbisemin, ve za
rif çoraplarımın olmasını dllşUnUr
dUm. Eniştem tualetimde, senin 
görmek istemediğin bUtün dcğl.§ik
likleri farkedlyordu. İsrar etme -
den: "şu renk sarın yalnııııyor,. ya. 
hut "alınına dU.'en bukleyi kaldır
malısın., derdi. Bu ha!!! dUşllnce • 
lere dalınca, birden bire ".Ikuya da-
lıveriyoNl.um. .-
Arnal'cığım anlıyor musun §im

di? hayatımdaki inhirafın mesull
yetinln bir kısmını da sana yUkle
tiyorum. Kadar seni bana akıl da,. 
nışacatım bir mahremi 1!ıSl'ar ola -
rak tayin et~; bense zaten sa
n a ita.at et mekten ba.'jka bir ecy is
temiyordum. Aramızdaki yaş farkı 
o kadar az olmakla beraber, beni 
anlayıp yol gösterecek zekltya, di
rayete ve otoriteye sahiptin: Öm
rümde senin yaşında sıına benziyen 
bir çocuğa tesadüf etmedim. Dol!'
rusu. beni birçok hususlarda yeti§
tlrdin intizam, tırandazhk, yalan -
dan korkma, bulunganlık, fik ir ten 
belllğlyle mücadele gibi:... Yalnız 

en mUhim ciheti bana &nlatmadın: 
ıtSoa• •ar~ 

6,30 21,00 
7.00 23,00 
7,10 
7,00 
7,00 
7,00 
6,30 

23,00 
23,00 
23,00 
23,00 
21,30 

Ulus - Yenlı;eh1r 

Ycnl•chlr - Uluı 

Ulus - Cebeci 
Ccbect - Ulus 
ı<:ccl!lrcn - Uluı 

7,00 

7,00 
7,00 
7,00 

17.00 
23,15 
23,00 
23,00 

Cebeci - Alı. Fabrikalar 
As. Fabrika - Cebeci 
Bahcell evler - uıua 

Ulus - nnhcell evler 
uıuı - İstasyon ortala • 
mn her 3 dakikada bir 

Saat 23 teki sererler sinemalara bat • 
lıdır. 

- ( 23/tlkkanun/1941 )-
7.30 program sa

at a)«ın 
7.33 mUzlk hnflf 

parcalar (Pi.) 
7.4S ajnns ha· 

bcrlc>rl 
8.00 milzlk (Pi) 

8.15 Evin ııııau 

8.30/ 
S.4:S mOzlJı: 

12.30 program ııa· 

at ayan 
12.S..'1 mQzlk Türk 
ı:e J>l~klar 

12.45 aJnns ha
berleri 
13.00 muz k 
13.acl/ 
14 00 milzlk 
ıs.oo program ııı· 

at a)11rı 

18.03 milzlk rnd· 

YO salon orkes· 
traaı. (V.IYOlonlırt 

Necıp Aa1aıl!. 

Paladllhe, 
Sclırnmmcl. Löhr, 
Krann ıt, Schnel • 
der, Brahma, Tl!l'
van, Ciblsh. No
nel<. 
19 00 mUzik: ta.aıl 

h ~ct1 

l!l.30 Saat a:van, 
ajans 
19.45 sertıeat 
dakika 
lfl.55 mUzlk 
!l'sll he)eU 

ı• 

20.15 radyo rue-
tcsı 

2045 mUzlk 
21.00 ziraat tale • 
\imi 
21 10 müzik CPl.~ 

21.30 konuş:na 
21 45 mlizlJt 
22.30 saat ayan, 
ajanı 

22.45 milzılı 
22.5:S/ 
23.00 Jı;apu111 





Brauchitsh 
neden 

affedildi ? 
• 

Almanlara göre 
anlaşmazhk olduğu 

manası çıkarılamaz 
(B•ıı 1 inci sq/•d•) 

wtll bir tanıda toplulutuna kurmak 
Gzıere, buaün. lılerdekl bareklıtın eeu 
J11k1kltl ceıkıecek olan kara ordmu 
Jcumandanlılmı l&haan QJıeırtne al
lllMl tablt bir keyfiyettir. 

Bunl.Hlla altdtalı olaralc ukerl 
mabftllerde hatırlatılmaıktadır ki bü
tün aafhalan Ue Polonya Mferlnln 
-.nteJik plAnı, Norveç h&rekltının 
6nıek teokll edecek cllreU, Fransa 
ft Balkan .eferleri, Glrld'ln llııall, 
llmal Afrika'da ıeneral Rommel'in 
hıare.kAtı ve bunlann hepsinden da
lla ilerde p.rktakl muazzam yoket-
me muharebeleri. yalnız phsen Filh
nr'in 1JWdyatlvinln ve bQ:yQk Mkerl 
11ı clehMlnın mahsultldilr. o suret
le ld Fllhrer, eeuen fUlyatta ımıdl
~ kadar daima a1maD orduauna ku
marada et.mil bulunuyordu. Bu se
lalple, bQti1D alman ordulan başku
-IMl•hlı ıı. kara ordUIU başku
mandanlıtmm FOhrer'ln eahsında 
Mrl..Un.ım-1. ukerl kumanda ıll-
111911lnde llJDdlye kadar mevcut bir 
... mm kaldırılmuından başka 

-~ detBdlr. 

StolJaol.m' Jan ıelen 
telsirler 

llldılMılm, 22 a.a. - Of1: Mare
_.ı TGll Brauehlbch'in ordu kadro
JUD4an mı ve yahut yalnız ordu b&l

vazifeılnden mi cıka
bllimn!yor. 
tahminlere söre. Hlt

• ilindi mnuml kararSlhı Ue kara 
. ~l'd1iiQ umumi kararptunı keneli e-
l!llfı...._Nrleetlrmekle beraber, hemen 
••"Aman 80Dl'&, en ye.Jon uker 

'.atl!l'll!Jlarından birini, kara ordu
" pfilllne tayin edecek

.,.ı--1~ .... için mareeal von Bra
muavlnl marepl von 

Jll!~N.Jmnı Ue hamin blıtla.mMlll
dal_.",1!11tıerln umumi karar8'hı 

un umumi kararırllu 
bat ıubQı nzlfeslnl 
Qsrneral Jodel'in lısml 

von BraachJt
Bltler'1a 2 llk

dndellt emrinde 16y
ledl• .-111..,.0l!I baftqa tadar Rusya-
- • mlldm le blllseel tamamlyle 
alman lllkulednln elleri aruuıda 
d•ce1ı:tar.• 811111 Ulllaırnl71e tabak
bk etmemlt bahamakla beraber, 
8rncıhlı.nb ....... ID lf1la eıtm..ı 
-.ı -'*' ...,.mel11lır. blcbahar
da taaııu. ,_,.,_.. bir lnıvet
le 19Dlılte ~dlın Berlin
• ~ ... etmemektedir. 
• 

ffaft«arumuna 
08.P*ll~· hatrtlar 

ulW de: Atoa nahlyeelDdea HD
~'tlr. -Haııse J:rsım. uatia
k&)'llııdea Sllleyman Solmu 

ar, Kuyucak D&blyeliaden Keb 
eew (26), 81nelcler köyünden 

Selek (20) Ura, Kaniaa'dao 
a SUmer ve otullvı (M), 

a.ı can (40), CiYlct K•.ırat Uı -
(26), Eczacı AU Nihat (20), 

Jlaldcal Yanyalı NIMll'et. otelci Ba
ht Demirci (15) ,er, Bakkal ibra -
ldm ll'ıadıkt&f, Mehmet Fahri, ı:aal-

t but (10) ar, ıekerct tbrahlm 
al (5) lira vennlflerdlr. 

Bolu'da bir comk 
JllYISI "81dl 

Bolu. 22 a.a. - Çocuk lDllrpme 
KurJJDa umumi merkeaiDiD ve bal
Jaıa )'&l'dımlartJle Yeaiçat D8h179 
merkeslnde yeal J&Plhml olan ço
-* JUV&l1 dUn ftll tarafından te
ftllle açılmııtır. 

Kurumun faaJiyettu tahall edll
mit olaa bu yuva fimdllik elll ya
talclıdır. icabında yUse oıanlabi-
1ecekttr. 'T'llft)'& OD iki yqua& ka
dar Jctm...ıs CoCQklar alınacak ve 
ilk tahallleri clald ikmal ettirmek 
~e yetifttreleoektir. Halen 
~ ytrmt beti A.Dkara'4aa ol
.. .... ytmd ~ J'aml pi • 

-~· 

Grik yolunda 

meydan 
muharebesi 
başladı 

(Bap ı hıd sayfada) 
mlsdea üçü kayıptır. lim&lde bir 
devriye UÇUtu emıuında bir hava 
meydamııda alb dilfman tanareai 
tahrip edilınlftlr. 

Hollanda HinJiatam 
tebliii 

Batavla, 22 LL - BuctlD1ıil teb
lit: Hollanda Hindlat&Dl tayyare -
Jert Malezya üzerinde hareklta İf
tlrak etntiltir, Kuvattakıyetll a • 
kınlar yapan bir Hollanda tayya • 
reli Kalacio Uzerlnde dUfilrlllmtlt -
tür. :Mürettebatı yaralı oldutu hal
de bulumn\Jltur. 

ı,..ilizler Peralitan 
~ekiJiyOTlGT mı 1 

Bankok. 22 LL - Blldirildltlne 
söre, Perek eyaletinde harekAtta 
bulunan ingillz kıtalan, karmak& -
ntık bir 11Urette kaçmak ve btlytlk 
eayıda malzeme ve yaralı bırakmak
tadır. 

.Japon kuvetıert Singapur'a 800 
mil me9&fede İpoh ılmalinde Ku~ 
la Kangaar'a varmıılardır. tucıliz -
ler, Kelantav cephealnde seri çe • 
kilmektedirler. 

Birmanya hava kuvetlerl, dUn 
Uk defa olarak bir Siyam tayyare 
meydanına hücum etmiılerdlr. 

Kelanton vilayeti botaltılılı 
Sinaapur, 22 a.a. - K.elanton Yi

liyetıDi loııilizler flotaltmıılardır. 
Bunun sebebi muııakale tehlikeleri 
ve ehemmiyetli uker1 tesislerin ka 

yıbıdır. 
Kalseme ve teçblJı&tın bÜ)'Wl bir 

lu8DU sötilrlllebllmiltlr. 

Sineapur limam ıeceleri 
lıapalı 

8\nppur, 22 LL - 81DSapur li
manının seceleri kapalı bulunacatı 
cumarteai alq&mı miltteflk seınlle
re teblll edllm!ftlr. Karanlıkta l
lerlemeık iatiyen vapurlara atq e
dilecektir. 

Hongkong'ta 

bütün inglllz 
harp gemileri 
ıblukı edildi 

(Baft J ~ eQtodo} 

Japon orctmunun cenllD Çin'dekl bir 
QasUnden blldirdlttne s6re. Japon a
losu, Hoaskons çevresine bir hllc:WD 
yapmıttır. Honırtcons 6Dtınd• demir
li bulunan lnsillz barP pmll•rl. ta
mamlyle abluka altına atmmıttır. 
Bu ınıılllz ııemtlertnln tahribi mu-
luu\Qerdir. 

Bu sabahtanberl Japon toPÇ1ml, 
durmadan harekette bulunan bava 
kuveUerlnin 1udmu U. Tatam ko
yu ile fnllllzlerin çeldldlklerl Vlcto
na tepesi arasında bulunan dllfm&ll 
meVZilerlne kanı fiddetll bir &tet 
açm11tır. 

Nlli Nitl pzetealnln blldlrdltıne 
Köre Japonlar, HODPkODl'dald dılt
man mıı.tahkem mevkilerine kartı 
yaptılı hareketlerde çotu btnW ve 
kanadalıdan mürekkep olmak Qzere 
713 esir alm11lardır. 

Domel ajansının haber aldıtına 
s6re, J~ tayyareleri dün 6tıeden 
sonra Honckona'da Vlctorla-parls 
kalesinin dotu iltlhklmlanna toplu 
taarruzlar yaplllll}ardır. Japon tay
yareleri dQımanın alınamu dedlll 
top(U mevzllerlnl tahrip etmiltlr. 

BQUln Japon tan'anlerl kayıpm 
tlllmne dönmOıttır. 

Hong - Kong'an İf•ali 
•ecikmiyecelı 

Tokyo, 22 a.a. - Dom.el aJanmun 
blldirdlllne l(Sre, pazartel&Ddenberl. 
Honskonır fllen JaponJann elbıdecllr. 
Ve tnsllla emperyallatler1nln bura
dald eon lalerl de allin8C9ktlr. !nsl· 
Uz mukavemeti, sokak muba• 
rebelerlnde ve cete çarplflD&larmd& 
ktnl1m1 ve mühim mtınakale mer
kezleri Ue en mtlhlm etrateJlk mrr• 
kiler Japonlann iNall altına slr
mlttır. 

Gene Oomel &Janauun hatırlattı• 
ima i6re, sınıapur'da tehllkell bir 
•ulyette bulundulu ıcın durum tn
llltere tein o derece nlzllrtlr ki tn
llltere, Uzalqark'tald barekit mev
knlııJ. bQ derece 6vOlen '"UzaQark 
Ctbellttank'ı"ndan llaqoon'a nak
letmett clGtQnm.ktedlr. 

Domel aJ&DIUUll Ulve olarak bll
dlrdltıne a6re, bu arada Japon uke
ı1 makamları. HonkOQ'un kati ola
rak zaptının teblr edllecetınl 16)'1e
mlılerdlr. ÇQnkfl j&DOft k.-n&ndanb
tı. çlnll halk aramıta lllmmlm ye
re kayıpların ve Hlnmem tahriple
rin 8ftQne pçmek llf'DJMHıdecbr. 

Nankln, 22 a.L - Ceap Cin'dekl 
jrıpon kuvetleri umumi karardJunın 
blldlrdlıtıne 16re. 3> llkklnun seee 
:rabmnda fJeklans. Anb~. Xlansıd 
ve Fuklen eyaletl@rlndeld bqlıca 
Cin lnıvetlntne kal'll ammnl bir 
taarruza bella•mıttır. 

Çin rami te61ifi 
Qui*tns, 22 LL - Qa il~ teb

llll: Qa kUftÜll'l Kant.on-Kowloa 

.., •...........•...............• ~ 
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Dikmen 
Ankara'da onbet ııtınde bir mun

tazam bir eurette çıkmakta bulunan 
bu edebiyat fikir ve sanat mecmua.
anım 12 lncl saym da doJcun mün
derecaUa lntilar etmlttlr. 

Bu ea)'lda Namık Kemal haıkkın
da <halka )'azacak kalmadı mı> b&1-
hklı bir başyazı Ue Tacettin önııen'ln 
(yirminci asır> Zlya llhaıı'ın <nesir 
ıilre dah') Muzaffer Sahinoğlu'nun 
<tı için) Abidin MOmtaz Kııakilrek'ltı 
<Tutum haıt.ı> Osman AttHa'mn 
<Ataotlu) Arif Nihat .Mya'mn <Teh.l 
dit mektuplarından> Kemal Edlb'bı 
<Divan edebiyatına dair> Zeynel Ak
koç'un (Japon eetamplan> başlıklı 
makale ve fıkralarlyie Behcet Ke
mal'ln <d61enlerle ben> Bedri Rahmi 
E1upotlu'nun <ollum Mehmed'e bQ• 
YÜk tehtrlert takdim ederim> bqhk
b ıllırlerlyle Nedbe Kızıl&Tın (bQyWc 
muharrir ve o> bqlıkh htklyesl ve 
diler yazılar vardır. 

Edebl;vat severlere bu ııOzel mec
mull)'l hararetle tava1e eder& 

Beden Terbiyesi ve Spor 
Mecmuuı çıktı 

Beden Terbl1n1 umum mildilrlü
tıınce çıkanlmakta olan Cbeden ter
biyesi ve ıpor> adlı aylık mecmua
nın 36 mcı a&)'W dün çıkrnıtbr. 

Memleketim zln biricik aylı.k spor 
mecmuasının bu sayısı meva m dola· 
yısiyle yalnız dalcılık ve kayak spo
rundan bahsetmektedir. 

Mecmuada dalcıhk ve kayakçılıla 
alt tarihi araştırmalar, dQıQnceler, 

tetkikler, teknik ve tıbbi 1azılarla 
ıene bu epor ıubeılnln tesı. ve mal
zeme bllıllerlne alt faydalı makale
ler bulunm,ktadır. Aynca Ette)'l1le, 
Abad'a çıkıla dair reportajlar v.:ı 

datcılık fedel'U)'onunun 1940 - 1941 
yıllanndakl çalıımalan da ~cmua· 
da yer almaktadır. 

Trlkyı toprak anketi 
lat&U.WC Umum MUdUrlutu 193~ 

HDeal TraJooa'nın dört vlll.)'ellnde 
köYlG taraflDCS.n ltlenllea topraklar 
" k6Ylllnl1n toprak mUlkl)'etl meaele· 
llnl tetkllc eden ankeUn neticelerini 
bir brottlr hallnde nnretmııur. <2:11 
8&7fadan ibaret bulunan bu eaer ısıo 
köYde cıttcl !iletmeleri adedi ile bu 
ltletmelerdtn tam topraklı, az toprak· 
h ve h1c topratı olmıyan ltletmelerın 

mlktarlarmı. arazinin mahiyet ltlba -
rb'lı unı11ıannı. topraksız clttçllerln 
zirai durumunu, aulama vaziyetlerini 
tetlrllc etmeırte ve aynca müteaddit 
sraflklerl havt bulunmaktadır. AIAka -
dar1ann bu •eri umum mUdUrlUkten 
bedelsiz olarak tedarik etmeleri mUm· 
kOndflr. 

iktisadi yürüyüş'ün 

bankalar sayısı 
lktısadl Ytlril)rQf mecmuasının 

'9 uncu 11171a CJ)ulultır. Bu sayıda 
da tanınlllll profee&rlertımzln. ikti
satçılarımızın ve tanınmıs yazarla
rın ekonomik mevzular üzerinde çok 
dikkat deler makale ve etütleri var
dır. 

ötrendltlmlze i6re; mecmua yıl
batı haftasında plyuaya cıkmak Q
zen bOttln Tnrkl:re'deld bankalar
dan bahleder rulınll ve eok zenstn 
bir sayı hazırlamaırtadır. Bankacıla
rın. lktısatcılann. fabrlkat6rlerln, 
mQtetebblllertn, lf adamlannın. ta
lebenin ve bOtOn mtınevverlerln llsi 
du:vacatı ve fQdalanacalı bu mtı
kemmel eeert llmdlden bntnn oku -
yuculanmıza hararetle tavsb'e ede
riz. 

Akala pamuklarının 
tipleri tespit edildi 

hm1r (Huaual) - Punuk ıtu
dartlanm t.Nplt eylemek Uzere dUn 
sabah aaat onda bora& biııuında bir 
toplanb yaııılmııbr. Bu toplantı)'& 
A.Dkllr&'d&D selen telcDisyenler de 
iftırak eylemiıtır. 

Akala pamuklarımn 2 ve S UncU 
tipleri tuplt edllmtıtır. l&mP&DYa 
namı verlleu pamuk tiplerinin nu
muneleri tetkik edilerek 9t&Ddardı
mn tupit tıi borea lclare heyetine 
blra]alnuttır. Hafta)"& lalı ,unu )'& 

pıJacak bir toplantıda nlhal karar 
verllecekttr. ----
Bir deri tUccarmm parası 

11&111 çalındı? 
bmir (Husut) Vatan otelinde 

bir bldise 01m111tur. Bu otelde mi
safir bulmıaa Fethiyeli deri tilccan 
İsmail Derld adında bir adam ya
m tuud*larmdan on yedi yaımda 
HU..ylnle birlikte nelld ıece oıe
le ıi1miı •e oclasına sirip uyumuı
tv. 

teman Derici sabahleyin u1anm
ca cebinde mM'CUt 150 lira ile Ro
ma bankasına muharrer 5000 lirallk 
bir çekin çahndıinn anlıyarak key
fiyeti abıtaya haber vermlıtir. 
Zabıta lreJ'fiyeti dedıal dvar 91-

lbetlen 1tlldlrmlt ve trenler&e de 
icap eden tertibat almmqtır. Para
ları ı;alan Bilaeyln Ödemiıte tatal
mqtar. Ceblllde 550 Ura •e ı;ek 
balunmuttv. Bllleylnln ba paralar 
dan SOO Unrı 1&rfettitl anlqılmıt
tır. Hlileyla paraları eline seçirin. 
ce H llraıa bir saat, 50 liraya bir 
elbise aJmq. 50 lirayı kahveci Ka
dir ~ela birine, bir baıb 50 tira-
11 da Asisi, ... bir bdma •ermlt
tlr. 

demlryolu Gzerln4e B11111t1m cılnrm
cla htıcmntanm •etlendlrmette
dtr. Kanton n Xovlo:ı'da takvl7e 
tıtaıan plmeei tbertne ba C9"tede 
jaııonlar 1ral'll htlcwnlar 7Qmllkta· 
cbr. 

Qa ulreı1 teıbllll, Cin kuvetlerl
üı Kanton-Kovton demlryola bo-
7Uftea 11Geuml&nn1 ~ olduk
ıu... ela 1ıl1cllrmllı:tı. 

Felekten bir giin 
( Bqı 2 incı .ı lada) 

- Ne yapalım efendim! Giıgide 
dilime de, d09t da azalıyor. Kaybo
Jaoın yerine yenisini koyamıyorua. 
Onun için üstüne titriyorum, dedi. 

Duğme deyiı> geçi)onız. U ne A
lemdir; dildcac ettiniz mi? 

Önümüzü iliklemeye imkin ver
diği için bir ıcrbi)'e vasıtası oldu -
juodan vu ıeçelim; yolcwıun de· 
diii pbi dostla dıiime arasında ııe 
büyük benzerlik vardır! 

Bugün ikisinn de piyasadan ı;e • 
lillıniı olmuını bu benzerliklerin bir 
belirtisi eli,. kabulden aonra dikkat 
eclenek iired diijme kadar, ijred 
dolc, lüzumlu duime bdar, lüzum· 
lu dost, IÜs düime kadar süs nevin
den dostumuz oldujunu görmekte 
Miük çekmeyiz. 

Bir paltoyu ele alalım. Göisün -
deki alu düimenin ujdald üç tane • 
ıi lüzumludur. Bunlardan da ortada· 
ki en çok muhtaç olduiumuz düi -
medir. Ukin IU .ol taraftaki üç düj· 
menin ftZifesi karşılık diye tercüme 
edebildiiim simetriyi korumaktan 
batka nedir? 

lıte böyle solda durup yalnu bir 
i6rııu denkletmnine yarayan "un· 
ki dostlar" çoktur. 

Halbuki buna mukabil, palıonun 
1<>1 içinde J'izli bir dü me vardır. Sağ 
tarafm vücuda iyice kaVUflllUI için 
içerden iliklenir. Onun hızmeti ııö
rülmez. Hatti bu dıiğmenin diğerle
rine benzemesine de hacet yoktur. 
Gizli fakat mühim bir yararlığı olan 
bu düğmeye benzi)en d ısılar vardır; 
fakat azdır. Kendini göstermeden 
bir.met eder. Olanlara ne mutlu!. 

Ceketlerimizin kollarındaki küçük 
diı,gmeler, şurada burada edindijimi· 
zi sandığımız kuçük dostlarımıza ben· 
zerler. Olup olmadı" ından haberimiz 
yokıur. ÜLqerse gormc)iz. Birisi go
zumıizü açarsa farkına vanr, eksi -
jini tamamlan:&. Bunlar dosttan zi· 
yadı= qinadırlar. 

Gömleklere raujımız kib kıy • 
metli, kih kı)meısiz fakat daima W.
lü ve siisle>ici dügmeler ise ıupbe· 
ıiz merasim, teırıfaı. balo, zi)afet 
bulba resmi ve dıı hayatın icapla • 
rından dolayı edinmiş ıibi 1toründu· 
jıimüz dostlara benzerler. Haddiza • 
unda i,Ieriode çok kıymetli olanla · 
n vardır. Likin bize o!ao faydaları, 
kol düğmesi hızmeıinde<ı ilerı geÇP· 
mez. 

Yaka dıijmesi iyı lığinıızi i ~ti yen 
bir dostun ram benır.eridir İki yaka· 
aıw bi araya aetirir. 

Arka veya iç cebimizin cürdaat· 
mw kilitliyen duimeleri de mmfı -
aılerimize ğoz kulak olan do ·ıarı -
mızı andırır. 

Ukin dikkat ederseniz bütün bu 
dıijmeier içinde faydalı ve luzumlul&
n ne kadar az ise dostlarım.2 ara • 
ıında faydalı ve lıizumJulan da o ka· 
dar kuur. Ve nihayet dostla.ımız da 
düjmelerimiz gibi az çok sağlam bı
rer pamuk iplİ)İgle bi.ıe baıHıdırlar. 

Kadınlara gelince; onlamı dui • 
meleri de dostları gibi guze tikleri -
nin, smlulükleriain Ye ııklıkJarının 
avadanlıkları. pıniriirleridir. 

Bu böyledir. Pllkat Allah imam 
dütmesiz 'ff do"suz bırakmuın. 

- Dostsuz kalmak ger,ektcn güç 
bir 19Ydir. İnsan sıkııınca baı vu -
ncak kimse bulamaz. ilkin düğme
nin eksiğinden ne çıkar? dediğinizi 
lftİ )'Oruın. 

Peliketdr efendim; feüket ! Düi· 
me yoldujunun ne bell olduiuou 
anlıtm& için lıtiklM harbinde geç
miı bir vakayı ıize nakledeyim: 

lstiklil harbi silihça, cephane ve 
mübimmatça ve billıasaa askerce bii· 
yük ıtlwıu içinde baprılnut ve ka
zanılm11 bir uvqıL Zatea zaferin 
kıymetini uturan 19Ylerden biri de 
bu idi. Onun için bu barbın ııirdüiii 
-an zarfında iDS&!IC& daima tasar
rufa plıımak zarureti hasal oJmu, • 
cuı. 

Naklederler ki; bir gün kıık elli 
kadar esiri bir karargihtan diierine 
veya üsera kampına aötünnek için 
ancak bir tek nefer bWuoahilmiı ve 
bu kılk eW esir onuo muhafazası al· 
unda ııevkedilmi1o 

Ne kadar ıozü 1Çtk Ye çevik o -
luna olaun, battl kendisi bir ıillh 
oba bile bir kitinin kırk kiıiyi ka
çırmadan aötürebi&mesi muhal olma
• da pek güç bir pydir. Buna rai· 
men açık göz Türk neferi bu kırk 
airi bir tek eluiii olmadan ve çıt 
pkmedın yerine aötümıilL t.etlim 
etmİlo 

Bu mucize ıwıl olmuı? Nuıl o
lacak; esirler pols cıkm•dan evel bi
zimki bePIİDİD puuloa düimeleri
ni koparmıfo Düjme olmayınca, • 
alrler, düşmesin diye penroloolanm 
eileriyı. tutarak yürümiye med>ur 
olmuf1ar. Bu vaziyetteki adamın cı. 
iki ııdun kofaıuına imkln olur mu 
ki bçabilsin?. Dütenin dostu olma
dıia pbi imanaa da düjmesi okm • 
yuaca hapa )'\llUYOr. 

BöJle aeWara buet ederim val • 
llhi' 

Toriklerin akıbeti 
T alihaiz ba)'Y&Dlar ıu torikler 1 

Tutulupor, balıldwtt!7e kadar 
pdrli10l' " onıda iyi fiyat bulama
dı diye tekrar ıerisn geriye denize 
aubJodar. 

Torlc, balıkcalarul cWılderi b -
dar bullal ... ııararb bir ba)'ftll de
lildir. En büyilk kU1Uru utkmnruyu 
kovalaman •e bulunca fUun&sıdır. 
Ukia bu ODUD baJdudır. 

- Bil,.WC bal• kOCGk balalı fU• 
tar, 16ıünü balıklar mı ııöylemiıtir? 
Geçim dünyan bu. Denhde, karada 
ve baftda daima kOçllk büyüii\D teh
cHdi alunclldar; &ilde balaklar de~!. 

Blple olaaca torile .,. coriie 
~ karp bir dilfmaOlık 
dU}'Sala beliriJor. Bea haldı bul -
mam. Torik mkuaıruyu yucuyorsa, 
atkuaını da bam.ıoia balı.kından 
..U,ur. Efendim mesele o delil. me
lele tutulan ton"lderin uıkrar denize 
iadeleriade, İfC8 bu ııdclıma gidiyor. 

DiJOrlar ki balak pahalı olsun 
clı,. babkcılu bunları llllhaUI de -
nize au,.,rlarmıf, Bu uıulil batb 
..,ı .. ele •ibik ederaetı. muharrir 
PllhaJı oı.an dİJll bir k191DUIUZI Sa• 
............... ..... dlllıluk .. J&. 

lklısadl devlet 
teıekkülleri 

toplantısı 
(Başı 1 inci say/ad•) 

Rapor Ti.irkiye'de çalıl&JI yerli ve 
ecnebi bütün bankaların mevduau ye -
künu 335 milyona balii okluju söz ö
nüne alınırsa Ziraat Bankasının mem· 
lekct mevduatında en )üksek yeri iıgal 
e)lediğini Bankanın bizzat tesis ve mü· 
rakahe eniıii zirai kredi kooperaıifle
riyle Türki)e kooreraıifçiliiinde en 
mühim rolıi O) nadığını, devlet i'lerinc 
tavassut suretiyle bankanın yaptığı 

munzam vazifelerle piyasa müdahalele· 
ri pek $ÜOlullıi olup bankanın bu gibi 
satın almalar için tahsis eııiği paranın 
yıl sonunda on iki milyonu aşkın bu· 
lunduiunu, mali bünyede finan1111an 
muvazenesi kaynaklar bakımından 1939 
yılına nazaran '1> 13,61 nishetinde )ük· 
selip kaynakların pllsmanlara dağılı -
şında da kasa ve bankalarda geçen sene
ye nazaran <7c 28,69 nisbeıinde bir ar· 
ııı ıtôrüldıiğünü ve bunun "'o 16,68 nin 
r.iral çevirme kredilerine ve hazine bo
nolarına. % 12.75 nin de su işleri)le 
yeni kurulan pamuk müessesesine yatı· 
rıldıjını, bankanın k&Sa hazırlığının 

% 51,01 ve likiditesinin de c:'c 137,20 
gibi büyiık nisbeılerde oldu,ıiunu, öı 
kaynakların c:'o 9 87 nisbeıinde 4,9 mil· 
)On liralık bir artışla 55,4 milyona ulat
ttiını, 15 yıllık taksite bajlanan 20 kü· 
sur milyon lirahk zirai alacajının 1940 
nihayetine kadar ıteı;en bet sene zarfın· 
da 7 ilmyonu tahsil edilip bu tahsiliıın 
da yeni kredi olarak .ıene ziraatçilere 
verildiiini, yabancı kaynaklarda "'c 17,37 
nbbetiode 18,5 milyon ve zirsl pUs • 
manlarda da % 19,66 nisbeıinde 8, 13 
milyon liralık bir anı$ gordüiunu tet • 
bit ettikten sonra 1940 senesi ldr ne • 
tkelerinin bankanın 52 yıllık çalışmatı 
içinde en fazla verim temin edeni ol • 
duiunu memnuniyetle ve ferahlıkla 
belirtmektedir. 

Umumi heyet encümeni bu müp • 
hedeled ve bankanın muV1ffakiyedi ve 
feyizli çalıımılanm raporunda teyit ey· 
lemiı ve umumi heyet de, komisyonun 
raporunu aynen tan-ip ederek bankanın 
zirai lleder temin ve tevzii ve zirai si· 
.ıortalar ıesisi mevzuları iazerinde etraf· 
lı konu,malar yap<ıktan sonra bankı • 
nın 1940 senni bilinçosunu teklif veç· 
hile tasdik eylemiş ve emniyet ııanclıjı 
ile ıekaiıı sandığı bilinçolannın tetki • 
kini bugüne bırakmıştır. 

Bankanın temin e>led_iii ldrın sey-
ri şudur: 

1937 de 776 169 
1938 de ı 820 783 
1939 da 2 274 215 
1940 da 3 122 357 liradır. 
Safi kirın ödenmiı sermayeye niı • 

beti: 
1937 de % 2,42 
1938 dı % 5,53 
1939 da % 6,28 
19-fO da % /798 dir. 
Safi Urın mayüdü 1937 yılına na· 

zaran: 
1938 de % 2~,50 
19'9 da % 293 
1940 da % 402,28 dira. 
Bu muvaffakiyedi çalıtmanın dna· 

mını dileriz. 

Ölüm konusu 
(8&11 1. lncl 1&7fad&) 

barpcell 10m& alabildiline prpbla
pa - daha doinıau • fraosulapa li· 
irimizde ölüm konutu. biru da ldll
H havasına ltirmi,tir. Yunus Emre
nin, fU berrek anlauıına bakıruz: 

Yalancı dün~aya konup göçenler 
Ne IÖylerler ne bir haber verirler 
Üzerinde tllrlü otlar bitenler 
Ne IÖylerler ne bir haber verirler. 

H .. pirlerimiziıı, ölüm lroou -
IUDU bu derece küçümseyerek eJe aJ. 
aıalaruıı. bazı.lan, ooların limmilili· 
ne verirler. Halbuki, onlarda bizim 
kavra)'llllldıjımız ince bir seziı ve 
derin bir aöriit vardır. BiKün olayları 
çıplak bir deyişle beliraneye çalıpn 
bu inanlar, karanlık ve kapalı 1&11&

can her ı'zaınan düpnanı olmak ıuıe
tiylı öz ıiiri bulabi&mirJerdir. 

Baki SÜHA. 

lllD .,"elecek? 
- Canım HDin neren toriie ben

zer ki bu kıJSslamayı Jllpıyonwı? 
diyeceksiniz. 

Siz beni bilmezsiniz, ben keacli -
mi bilirim. Biz.ün toriie benziyen ta• 
raflarımız çoktur. Bir ker•, bele fU 
gıinlerde her birimiz bir torikten ıliı>
heslz beş akı defa dahı futa ua
kumnı yemekteyiz. lkindıi içimizde 
hazmı torik kadar ajır olanlan· 
mu da vardır. Üçüncüsü de bir kere 
beienilin denize döküldük mü to
rikler dönütlerinde nasıl clirilmiyor
lar fakat ıuyun yüzünde duruyorlar
.. biz de öyle oluruz. Suyun üzerin
de dolqaru ama caD1ız. 

t,io aaklı carafı faydalaaıcıaltz 
diye bayvanlan ala toplayıp IODra 
t.lkrar pldilderi yere ilde ecliıimiz
dir. Bu eorikıe de bö,leılir, iman -
da da. 

ffimiae y&NIDl)'&CÜla, muhitin -
elen almamalı; .ıaoca ıekrar iacle,e 
b•mamah Bir daha kendine aeJe. 
mn. 

Torik Wı edem• daima haur -
larım, hele bu sefer Kurban Jkyra. 
maoa da yakan olduiu • içia b11nerH 
bir mibıaKbenen llClfılcle ederek d
ıe Nafi Beba meıbuaıua bir fakr. .... ,...,...: 

Nafi Bab&'ya taaımu m111anl 
....u derslluam ....... hektql 

""" idi. AıbdatWdan Nl1zbet ~ 
ı. oaan eonuıadur. 

BeM merhum bir lturbln ba?ra
mı Jilal1 elinde bir eorlc oldaiu hal· 
de Rumeli Hisan C&t'fllllH pçerbn 
rudldılı dostlanndan biri IOl'lllUf: 

- Baba efendi! Herbl 1ra,ua 
bteıttea. ıılı torik mi lmtbea ide • 
cekıılalll 

- ı ... ..... , Bu ... !hnt'ı 
deahden ~ üd10NL c...bmı ..... 

...... o hl n'lr ol ....... 

.111111111111111111111111111111111~ - -
: Yeni Cıktı : ·----------------------....-ı - -5 BİLMECELER ~ - -
~ ve MANİLER ~ - -- -5 NAKITEZEL 5 - -- -: Her kitapçıda bulunur. : = Fiyatı: 30 Kuruı = 
"'11111111111111111111111111111111;: 

Amerika, İngiltere, 
Rusya ile Mihver 

devletleri arasındaki 
mücadelenin sonu 

ne olacak ? 

Bu meseleyi, 
Hqim Nahit Er-Bil'in 

Avrupa Buhranmnı 
Psikolojik Sebepleri 
adlı eıeri, ilmi bir 
ıurette, münakaşa 
etmittir. Bu kitabı 
okumalısınız t 

~11111111111111111111111111111111 ... - -- -s Rııit Rıza Tiyatrosu - --------------------
Sanatkar 

HALlpE PiŞKiN 
bırlikte 

HALKEVINDE 

---------------5 Bu ıece saat 21 de - --------------------------

------ÜVEY BABAM ------Komedi: 3 perde 
Biletler her ııUıı saat 12 den : 

1anra Halkevlnde satılmaktadır. 5 
Keçiören ve Bahçelievler de da- : 
hll her tarafa otobüa temin : 
edllm!fUr. Telefon: 2653 5 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııı:' 

Düzce Aaliye Hukuk 
kimligınden : 

1 - Aşag da ya ılı kerestelik t 
ruklar açı ar ırma ıle satılaca 

2 - Kerestelık tomruklar 
meşe, kayın cıııaiııden olup Duzc 
Yıııılca nahıyesının Porauklu. B 
rams lar, Naş ar ç mh ı namı 

ormaniarda ke ilmıı dort koıe y 
mııtır. Kayınlar kı me anıa.suıu.
meşe ve çamlar saglamdtt. 

3 - Tomruklardan (33) metre 
kabı (550) desimetre mikibı (88> 
det meıe ormandan Çataldere sa 
yerine; (65) metle miklbı (666) 
ıimetre mikibı (174) adet mep 
rebatı sat11 yerine, (21) metre m 
bı (312') deaımetre m kibı (77) 
me19 Gurıençukunı satıı yerine ( 
metre miklbı (17S> dnimetre 
(11) adet çam Tarlaiı;i Atıf 'I 
çıkanlmıtt,,lr. 

4 - Ormandan satıı yerlerfae 
karılan tomruktann çıkarma 
olup dosyuında müfredatı 
(541) 1 ra (93) 1nınq aynca aba 
rafmdan ödenecektir. 

5 - Mezkelr ormanlardan Po 
lu'da kutüiü dibmde bulunaa (1 
metre mikibı (887) desimetre mı 
bı (335) adet meıe. Bayramailar' 
(87) metre (465) desimetre mi 
(226) adet meıe, Matlar ı;amlı 
(28> metre (21) desıımetre mı 
( 52) adet çam, Porsuklu da ( 42) m 
re kayın için alıcıdan n41dl ma 
ahmnıyaeaktır. 

6 - Ormandan çıkarılmıı olan ın 
'elerin beher metre mıkabının nı 

S b f • ti bammen kı,.ueti (25) çamların ( e ze ıya arı ormanda kütllııü dibınde bulunan 

B 1 d ıelerln beher me re mık bı (20) ça 
e e iye Reisliğinden : lann (18) kayınların (4) 1 radır. 

Sebzelerin &'Ünlük azami toptan 7 _ Pey akçeaı (660) liradır. 
ve perakende eatıı fiyatları : a - Artırmıya ııtırak edenler 
-( 23/llkkiınun/194İ )- bu ilanı ıormuş ıayıhr • 

41 ısı; 9 - İlin. dellalıye ve sair a 

li ~ '3 maaraflan alıcıya aittir. j '§ 10 - Satıt 27. 12. Ml cuma .... 
CiNSi .,. llENŞEI Q, "' o .. 

Eoe : ,: :3 günü Düzce hukuk mahkemesi 
yapılacaktır. 

Iıpanak (Muhtelif) 15 
Lahana (Muhtelif) 7 
Pırua (Muhtelif) 7 
Yerelmuı (Ankara) 7 
Kerevı.. (Bursa) H 
Patatea 1&n (UrailP) 11 
Pataıe. bqu <UreüP) 8 
Pazı (Mersin) 18 
Karnıbahar (Meraln) 19 
Ane fuulye (Menin) 80 
Barbunya 

20 
10 
10 
10 
20 
15 
11 
21 
28 

'° 
fuulya (Keraln) 80 40 
Domate• (Kerllıı) 17 2' 
Kuru •otan (Muhtelif) 7,S 10 

BU G ON_., 

U l US Slnemısnldı 

Sevmek 
hakkı 

(Du Recht auf liebe) 
Aıktan ilham alan •• • 

F acialarJan 
ıahametlenen • • • 

büyük lilm. 

Bat Rolde: 

Maada Schneider 
--( Aynca ) -

PAMUK. SULTAN 
( Bqtan bat• renkli ) 
--( Seaular )--

14.80 - ıe.so - 18.30 ve 21 de 
Gece için yerlerinizi 
Gündüzden kapatınız 

~-- Telefon: 6294 
u1111111 YAKINDA 111111ıu 

5 ARABACI KIZI S 
5 filminin bq artisti 5 
5 Hilde Krahl ~ - -5 ın ikinci filmi ıeliyor S 
iiıııııııııııı ı ıııııı ıııııııııııııii 

DEVLET HA VA YOLLARI 

Tayyare benzini abnacak 
Devlet Hava Yollan Umum Mü

dürltiiilnden ı 
1 ~ tdaremıs iı;in 80.000 litıe tay

yare bemiDi kapalı sarf usuliyle alı
nacaktır. 

z - Muhammen laymeti 21300 Ura 
olup mavaklrat teminatı Z122 Ura 50 
lnınqtar. 

S - Bkailtme 7. 1. MZ ı;aqamba 
cilnl ... t 1l de tanare llleJdanmd• 
Wo Devlet Hava Yollan mnlUll mll
dllrlllitl binuında komiıyoıı tarafın. 
dan yapılacaktır. 

4 - Ba ite ait fenni tartume. ek
siltme tartnamesi, mukavele proJ•i 
D"let Ha•a Yollarından temla edi-

(11301 9592) 

Ankara Birind Sulh Hukuk H 
liiinden : 

Vehbi Tanyel: Emniyet Umum 
dürluğü Tetkik Memuru namzedi ve 
len adresi meçhul: 

Dahiliye Veldleti vekili Maliye .,, 
lıAı.a 11111taviı avukatlarından G 
Alpar wafından aleyhinize açılan 
lira 70 kunıı alacak dlvuanın ahua
Janda adresinizin ıneçhıal olduiu ad 
olduiundan mulün 141 inci m 
mucibince ft 20 giln müddede di
ye çtbrılaıuı iMeDmeSi üzerine ... 
arzuhalııun bir niiltıuı da m•hkeme lıO' 
ridoruna ıualmıtur ve bu cilVIDUl ela 
ruıma11 bu:alulan 1~1·942 salı gikıü 
at 14 de yapılacaiındaıı mmôr ııaodt 
bizzaı mlhkemede buıı bulunmadıja 
nıı veya bir vekil göndemıediiiniz 
dirde mahkemeye gıyabınızda hain 
iı teblii makamına kaim olmak 
ilin olunur. 585.7 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
kemesinden: 

İkuut Veklleti lı Dairesi Sa 
Şubesi Müduru Dr. Ahmet Şükru 
ozan tarifından mahkememıze 
941·2399 1a1ısına geçirilen divanın, 
pılmıı olan duruıma11 1011unda: 

Dlvaa; evelce almıı olduju, (Şala) 
1<>yadmııı, (Şenozan) to)'&dı ile 
tirilmeıine karar verılmninı u1ep " 
lenıiı ve talebı veçhıle. Sala '°"il 
Şeoozan royadı ile. de tııralmeiioe 
o suretle nüfuu tescıl ve il1n111&, katıi' 
1i temyiı olmak üzere ll-12 941 tara 
de, karar verildiii il.An olunur. 5856 

Ankara Asliye Bırind Hukuk Mall:ı 
kemainden : 

Ankara'da D Demiryolları 

Majazasında Betçi Mehmec Sava! 
landan mahkememize 1Çılan ve 941 2 
No. da kayıtlı bulunan, IOJ'll(ia deiit«t 
me dlvasuım yapılmıı olan duruı~ 
sonunda: 

Dlvaa: evelce alaui olduju, ve il 
fuaa tescil ercirdıli, (Beienk) IO)'lldı 
nın, (Sava!) soyadı ile, deiillinlmesi 
ne karar verilmesıni talep eylemiı ,,. 
talebi veçhile, Betenk soyadıma. 5.-' 
soyadı ile dt' 'ttmlm ıne kab'li tedl' 
yiz olotak uzere, 18-12 941 tar adi. 
karar verikliği ilin olunur. 5859 

lebilir. tundan 
5 - Taliplerin lbale saatinden l 

saat "eline kadar mektaptannı ata 
Atım komll1oııu reiıliiine te•4i et· 
meleri illa olllDlll'. (1591) 11$69 



12/194f u c u s 
Devamlı bir hatıra temin etmek iatiyoraann Ahpp baraka yaptırılacak .,....._ Mm1ııM >4'8 Hm. sarf uııHyie eimHtme'79 ~lmq -

2 - Yı*r.rda ismi •8'm plrloç tur. 

YILBASI ve BAYRAM • • 
ıçın 

Eski5ehlr Sa. Al. Ko. dan ı ~l-942 c:wnute3i saat ıı de Ezine Sr.. 2 - Muhammen bedeli (5225) li-
1 - Fabrika haricinde 3074 lira AL Ko. da paurlıkla saun alınacaktır. radır. 

76 kuruıı keşif bedelli bir ahşap ba- f,ıckWerin mezkur gün ve sa:ıue kad 3 - Teminatı (931) Ura (88) ku-
• Xitap hediye ediniz. Kitap, kültürlü bir 1n8anın vereb ııecetı hedlYelerln basında ııellr. Yalnız ıyt Sntlhap edllmls 
eıtmıun IAZlmdcr. Size rUzel blrkac Jc1tap hatırlatı:voruz: 

raka açık eksiltmeye çıkarılmıştır. teıninatlariyle birlikte Ko. na mürac:n- ruştur. 
Keıif, resim. ve ıartnameleri Ko. da atları. (9604) 1955~ 4 - İhalesi ti. 1. 942 ıah (Ünü aa-

Yunan kliıikleri 
mesai zamanlnrınla gorülur. Eksilt- at 11 de yapılacağından ııartnamesi-
mesi 27. ı2. 941 cun artesl günü saat Sığır eti alınacak ni gormek istiyenlerin her (Ün en • 
12 de Eskı~ehır Sa. Al. Ko. da yapı- B.ındırma S:ı. Al. Ko. dan : cümen kalemine müracaattan Ve 

:A1aa 
Antıırorıe 

Elektra 

Sophokles 
Ekonomik Tarih 
Felsefe Tarihi 
Hukuk Feladesl 
Dcnlerı 

L. Andr6 
Weber 

Kr. 
85 

200 lacaktır. T minatı 230 lira 61 kutur 1 - 6'i.OOO kilo sığır eti muhnm • isteklilerin de ihale günü olan 6. 1. 

kral O'dlı>UI 
O dipuıı Kolonos•ta 
PhtıokteU!s 

'I'rakhla Kadınlan 

.. .. .. .. 
: 

G. Del Vecchlo 
ldnrenln Kaza! Murakabrsl R. Bonnard 
lııl!m Ansiklopedisi I - VI her cUz 
Ketf • El - Zunun 
KUrevt Astronomi 
Muaııır Fransız PslkoloJlal 
Muhammedin Hayatı 

w. M Smart 
Dwelshauwerı 

Dermenghelm 

200 
170 
100 

tur. İsteklilerin belli gun ve saatte men fiyatı 56 kuruş olup tutarı 3G400 942 salı günü saat ona kadar 2490 
Ko. da teminntlariyle birlikte hazır lira m~'"kk.ıı teminatı 27~0 lira. Tk - numaralı kanunun 32 inci maddesi 
bulunmaları. (9336) ı9282 l ~ılrmesı kapalı urfla B -l·942 sa!• ı:u· sarahatr mucıbince teklif mektupla-

nu sa:ıt 16 d.a B:ı.ndırm~ Sa. Al. Ko. da rını belediye dairesinde müteşekkil 
Kuru bakla alınacak >01Ptlacakur. Ru ı~e aıt şanname her enciımene vermeleri (9448) 19398 

lst. Şl&ll Sn. Al. Ko. dan: zam.ın gôrulur. 1'aliplcnn eksiltme gıi· I ' 
1 _ Kap lı zart usull)'le 800 ton nu ihaledl'n bir saat C\el teminatlarını Parke yol işi 

Latince klasikler 
Dellllte :t.teuıı:ve Eraamuı Naııoleon E. Ludwls: 

1000 
200 
120 
130 
220 
140 

kuru baki ı mUnak Sa)a konmuıtur. j \C teklıf mclctuplarını Ko. na "crm!!le-
Evs.ı.r ve hususi aartı r Ko. da ırt>MI ur. ri. (9605) 19556 Ankara Belediyesinden : 

Fransız klasikleri . . Pastörün Hayatı Dr. R. V. Radot lhalrsl 7.1:.? 9'12 car !ll'>a gUnU saat 1 - Cebeci askeri hastanesi önıin-

:Adamcıl :t.1oı1ue 60 
60 

100 
ıs5 

Sosyalizm ve SosYal Mücadele
lt'!rln Umumi TarlhJ ZılhtO Uray 400 

220 

16/0!1 da >&Pıla aıcur. :.ıu~ kkat t mı- Beyaz peynir alınacak den Abıaın pa§a köşkıi istikametin-
nnt 88"'.>0 liradır. Tll plcr!n lhale s:ıa _ Fzıne a. Al. Ko. dan : de yaptırılacak parke yol iııı on beıı 

Kadınlar Mektebi Tiyatro Tarihi B. Tuncel 
Knml%ı ve SIYah (cııt 1). 
VAdldekl Zambak 

Stendhal 
Balzac Yavrularımız için bir kaç eser 

ttndcn bir saat evci tl'kllt m ktupllrı- 1 - C.ınsi beyaz tcnelce peyniri. giın muddetle ve kapalı zarf usuliy -
nı Ko. na verm lcrl (9111) 19411 miktarı 5000 kilo, muhammen bedclı le eksiltmeye konulmu&tur. 

5000 lira, k.ııi tcminıı "50 lira. 2 J'.'Iuhammen bcdeh (10364) li-

Alman klasikleri ' 
ı Sığır eti alınacak 2 Yukarda ismi ııcçcn beyaz tene- ra (75) kuruştur. 

20 
1'aust Goethe 90 

Annemin yenJ masallnn 
An Maya 

Maud Llndsay 
V Bonsele 

M. Asır 
Sn:r.lye Rc>rln 

N. Sami 
ırrct Halim 
Gallp Naelt 

Burhan Cahlt 

l2!i 
20 
33 
70 
25 
80 
so 

As. Po. J070 Sa. Al. Ko. dan: lcc pr,niri 3·1·9 fı cumart~i saat 10 dıı 3 •• Teminatı (777) lira (36) ku-
l - Tahminen beher kilosu 45 ku- ı Eıinc a. Al. Ko. da par..ırlıkla satın ruştur. 

Ademol!lu E. Ludwtıı: 120 
AaAr Soys:unculan 
Bayblce ruatan 122 5 ton ııQ:ır etl .ıw.palı zart alınncalcıır. 1 teklikrin mczkür ı:ün 'e 4 - 11: .. ,csı 6. ı. 942 sah ~Unü sa

usullyle &atın nı.ınacnktır. l\luh. 'llmen saatte kati ırminatlıırı}le Ko. na ı:cl - at 11 de yapılacağından ş:ırtname 
Altmor(lu devrlne alt 
metinler l. Hakkı tzmlrll 250 

Bir yuvanın ıarkı~ı 

surla bede•l 55125 llrn ve muvnkk t te nat mcleri. (9606) 19'>57 ve keşif cetvelini ~örmek istiyenle-
4134 Urn 3S kuru~tur. Şartn ım ı Ko. • l rin h r gurı encıimen kalemine mü-

Anormal eocuklar 
Arılv Kılavuzu I - II 

Destan 
GAvur lmam 

A. Blnet da verilmektedir. ~ ııtm si 8.1. 04.l Sığır eh a ınacak racaatları Ve i~teklilerin de ihale 

BOyUk EkonomlaUer P. Gcmehllnıı: 

80 
150 
2SO Kaı;ıtan MRli:o'nun 

~erıı:üze$tlert 

perıcmt~ ıı:ün~ saat 15 tc Kes.ın k<mls- Keralw e Sıı. Al. Ko. dan: guniı olan 6. ı. ~2 salı gunl.i saat 
yorumuzun bulunduC:u m!\nnlde yapıla- 1 1 ) OJO kıl.ı> ~ıiiır cu kapalı ona lcadar 2490 numaralı kanunun 32 

Cel!lcttln Hnrzemıllh 
C nııtz Han 

N. Aaım 
H. La.mb 

!IO 
80 Kızıl Cail:lı:van 

L. Cnhun 
Nihat Sami 

Loulsa Alcott 
Htıllt Fahr1 

Ali ZJhtQ 
Re at N'urı 
Vasrı Mahir 

so 
45 

110 

caktır. lstcklll rln me kQr ıı:un sa t zarfl:ı ek,il m~}e konulmuşıur. inci maddesi sarahati veçhile teklif 
15 e kadar teklif mtktupl rını Ko. na 2 - Tahmin heddı ~7ı'>O lira ilk mektuplarını belediye dairesinde mü-

Cenubu Garbi Anadolu'da 
TUrk Mlmnrlııl Rlteı.thal 850 

KUcUk Erkekler 
Nesrln'ln Uc Elbisesi 
Tarih Utandı 

5 
l5 
20 
45 

vermclerı. (9158) 1!>43ı teminat 2793 lira 7'> kuruştur. teııckkil encıimene vermelrri. 
Kömür nakli '\ - Sarınarn i her ı:un Ko da ı:ö- (94491 19399 

Cocul< Pa thologte'atnde 
Terbiye Hatalnn Dr. FrledJunıı: 80 

160 
Verıı:ı Hırsızı 

rülur. 1\lunıknsa 9·1-912 cuma günu sn
İzmit Sa. Al Ko. dan : aı l 'i ıe ~Jpılanakıır. 1 ıcklilerin knnu-
1 - 1200 ton kok ve reko:nbze kö- nun 32 ıncı m dd~indeki tarif edildiği 

muru Zonguldak'tan deniz yoluyla ,cç'ıılc hazırlı' ıcakl.arı teklıf mekıup
İzm t rıhtımına naklettirilecektir. larını ek ilıme , tinden bir saat ~el 

Elektrik tesisatı 
C.Ocuklarda Bb~loJlk Blll'lll!l' Dr. J. Broek Yaman 

Ankara Bcled yesinden ı 
1 Otobus İ$leri mudütlüğü atel-Bu kitaplar Maarif Vekilliği yayın evlerinde ve diğer kitapçılarda bulunur. 

(1129519591) 19570 Nakil i5inin pazarlıgı 25. 12. 941 Ko. na Hrmelcri (9607) J95'i8 
perşembe günıi saat 16 da yapılacak
tır. İsteklilerin tafsilat almak üzere 
her gün İ:r.mit Sa. A. Ko. na müra-

yesındc yaptırılacak elektrik tesisat 
ve timirau işi on beş gun muddetle 
kapalı zarf usuliylc eksiltmeye ko -
nulmuştı.ır. 

Milli Müdafaa Vekaleti 

Yataklık pamuk alınacak 
l\t. M. Vel:AleU Sa. AL Ko. dan 
Beher kUosuna tahmin edllen ttyatı 

«oksan kurua olan yUz bin kilo yatak
lık pamuk 25 blrlndkAnun 941 ı;ıerscm
'be ıı:ünü 11aat ıı .de .Ankarada M. M. V. 
&atın aının Ko. da pazarlıkla ihale edl
le<:cıtlnden lsteklllcrln 11500 liralık ka
tı temlnatlartyJe birlikte pazarlık ıı:Un 
ve aaaUnde mczkür Ko. da bulunma
ları •. Şartnıune ve numunesi her ınln 
!>:o. da ı:orUlür. (0088> 19124 

Yüz havlusu alınacak 
M. M. VekAlctl Sa. Al. Ko. dan: 
Beher tancs1ne tahmin edilen tlyab 

~llz on kurus olan ylrml bin tane yUz 
hulusu 26 llkk!nun 941 cuma ıı:Unü 

•ant 15 te Anknra'da M. M. VekAletl 
aaun nlma komlayonunda pazarlıkla 

lhalc edıleccf:lnden tsteklUerln S300 ll· 
ralık katı tcmlnaUnrlyle birlikte pazar-
lık ıı:ün ve ıaaUnde mezkür Ko. da 
buıunmalan. Şartname ve numunesi 
her ı:ün komisyonda ll'lırOleblllr. 

(9426) 19447 

Pijama diktirilecek 
M. M. Vektıletl Sa. Al. Şo. dan: 
Yalnız bezi vekAletce verilmek ve 

c! a: r mal~mesl müteahhide alt olmak 
üzere 4SOO takım pijama dlkt1r1lecck
tlr. Beher taırunına 30 kuruı dikta Uc
rctı ı.aıunın e<tllmlatır. Şartnamesi her 
;:Un komls;'Ondn ;:örülUr. 1steklller1n 
202 lira 50 kuru&lUk kati temlnatlarly
le birlikte pazarlık cUnU olan 26 1lk· 
ktınun 941 cuma ll'UnU snat ll de An
karada M. M. v. satın alma Ko. da 
bulunmalnrı. (9518) 19537 

Çorap alınacak 
M M. Y. Sıı. Al. Ko. dan : 
~·lutcahhit namı hesabına beher çH· 

tine tahmin edilen fi>·au (54) ellı dön 
kuruş olıın 25.000 çift pamuk ve >ün 
kilrışık çorap açık ek~ilıme ile müna -
ka~a'a korumıştur. lhal~i9·1-942 cuma 
gunU uat 11 dedir. İlk teminatı 
(1 012,5) liradır. J:vsaf ve şartnamesi 
M M.V. satın alma komiS}onunda j:Ö

rulıir. isteklilerin ihale gün ve saatinde 
kanunun emrettiği belgelerle komisyo· 
na gelmeleri. (9256) 19S44 

M. M. V. Hava Sa. A. Ko. 

Kuru fasulye alınacak 
lıL l\L V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 
Hava birliklerine alt S.000 kilo ku

ru fasulye mUtcahhldl Adem Tezer 
n mına muharrer 8. S. 941 clmlemecll 
687 llrnlık tahakkUk evrnkl:vle 21. 7. 
941 ll'Un ve 851363 aa:vılı ayniyat mak· 
buzu C<>rlu'da za;vl edllmlaUr. Yenileri 
tamam edllecetlnden eskilerinin hUk
mU kalmadıtı .l!ln olunur. 

(9:51:>""1!) 19548 

Koşum alınacak 
M. M. V. Hau Sa.. Al. Ko. dan: 
ı - 45 !;ift nakli)e koşwnu pazar

lıkla saıın ıılınacakıır. Muhammen be
deli ;ı;25 lira olup kati teminatı 573 
lira 75 kuru$tur. Paıarlıih 2-1-942 aı· 
ma gunü saat 11,15 te Ankara·da ha\'a 
satın alma komiS)'Onunda rapılacak -
tır. Şıtrtnamesi komiS}onda gorülebi!ir. 
hıeklilerin muanen gün ,.e saatte ko
mi~)onda bulunmaları. (9599) 195S l 

Nakliye arabası alınacak 
M. M. V. Hnu Sa. Al. Ko. dan: 
ı - 4«; adet çift atlı nakli}e arnba· 

sı paznrlıkla satın alınacaktır. Muhanı· 
men bedeli 9.000 lira olup kati temi • 
natı 13<0 liradır. Pazarlığı 2-1·942 (."\J• 

ma ,ı:ıinu saat 11 de Ankarada hava sa· 
tın alma komis}onunda yapılacakıır 
Şartnamesi komis}onda görülebilir. h
tr-klilerin muayyen gün ,.e saatte ko 
mi•yonda hulunmalan. (9600) 195~2 

Devlet Orman lşletmeıi 

Sahhk (am tomruğu 
Sinop Devlet Orman loletmesi Revir 

Amırllı?lndcn: 

ı - SlnOP devlet orman lıletmesl 
can kurtaran deı>0sunda istifle mev
cut 593 adede muadil 26S ssı metre 
mlM.p Cllmın beher 'metre mllclbı 20.85 
muhammen bedel Ozerlnden acık arttır
ma ne ıatılıta cıkanlmııtır. 

2 - Tomruk.:arın aynca baa keeme 
paylan mevcut ve kabuklan aoyulmuı 

olup kabuksuz orta kutur üzerinden 
besaplanmıatır. 

8 - Tomruklara alt satııı ıartnamc-
81 orman umum mUdUrtUklerlyle lnc -
bolu, Snmsun, Kastamonu orman ce • 
vlrs:e mlldUrlUklert;'le lnebolu, Bafra, 
TaaköprU, Gerze, Boyabat, Ayancık 

ectllklertyle Sinop revir AmlrllClndc 
ıı:örUleb11lr. 

4 - Tomruklann muhammen bedc.I 
Uzerlnden yUzde 7,5 muvakkat temtnıı-
tı 419 Ura 60 kuru&tur. 

5 - lsteklllerln muvakkat tcmlnat
lannı hAmllen 5. 1.1942 ıı:una &nat 14 
te Sinop devlet o!'lllan ı11ıet.mcsl bina -
ııım'lakl satıa komisyonuna müracaat• 
Jarı tıAn olunur. (11179/95:?4) 19477 

Sahhk köknar tomruğu 
Sinop Devlet Orman lıılctmesl nevir 

Am1rlllllnden: 
ı - Sinop devlet orman l11letmesı 

can kurtaran del)Olunda lstltte mev
cut 1204 adede muadil 460.900 metre 
mlk!lbı köknann beher metre mlklbı 
17.15 muhammen bedel Uzerlnden acık 
arttırma ile utılıta cıkarıımıııtır. 

2 - Tomrukların ayrıca bat keamıı 
pa)ları mevcut ve kabukları soyulmus 
olup kabuksuz orta kutur Qzerlnden 
hesaplanmıatır. 

s - Tomruklara alt aatıs ıartname
st orman umum müdUrlU(rQ ile l&tan
bul. Samsun, Kastamonu orman cevlrsre 
müdUrlUklerlyle lnebolu, Bafra, Taı
k6pr0, Gerze, Ayancık, Boyabat ıetlUc· 
teriyle Sinop revir Amlrtıil:lnde ıt6rüle

blllr. 
4 - Tomrukların muhammen bedel 

üzerinden yUzde 7,5 muvakkat temt -
natı 5!12 lira 88 kurustur. 

5 - tsteklller muvak'kat temlnaUa
rını htı.mllen ı;, 1. 942 gUnU ıaat 14 te 
Sinop devlet orman laletmcs1 btnasın -
dakl aatıı koml!yonuna müracaaUan 
l!An olunur. ClllS0/9526) ltı478 

Bir avukat aranıyor 
DC\ let Orınan hleımesi Duzce Re

vir Amirliğinden: 
Münhal hulun:ın "140" lira ücretli 

a,•ukaılığa talip olanların 20· 12-941 
tarihinden 10· 1-942 gününe kadar •Ja
ğıdaki ,·e~aikle Düzce Devlet Orman 
işletmesi RC'o·ir Amirliğine müracaat -
lan ilan olunur. 

t - Tercünıei hal klğıdı, doğruluk 
kAğıdı, tahip raporu. 

2 - naro kayıt vesiKası ve hakla
rında disiplin cezası ve)a taldhaıı ol • 
mıdığına dair baro v~ikuı. 

3 - Mahkümiyeti bulunmadığına 
dair \'esika. 

4 - llaş\ı.a dairelerin a,'Ukatt olma-
dığına dair ''esika. 

5 - 6x9 l'badında 4 adet fotograf. 
(11311 - 9589) 19549 

Ankara Lv. Amirliği 

DEVLET DEMlRYOLLARl 

Elektrik ustası alınacak 

caat edebiirer. (9535) 194'88 

Zincir yular sapı alınacak 
Taphanc lst. Lv. A. Sa Al. Ko ılnn: 

Devlet Deınıryolları Umum Mü - ı - Ikhcrıne 195 kuruı tahmin cııı-
dıirlugµnden : len l5 000 adet zincir yular & pı nlı -
İdaremiz motbrlü trenlerinin elek- nacaktır. Pazarlıkla ekstıt:<nrsl 2G-11Z

trık tesisatının ıııletme ve tamirinde ı 1941 cuma ;:ünü saat 115.30 da Toııa
çalı11tırılmak uzere beş elektrık us- ne !at. Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapıla -
tası alınacaktır. İmtihandaki muvaf- caktır. llk teminat 2103 Ura 75 kurus
fakıyet derecelerine gore birinci sı- tur. Ntımunesl Ko. dJ. ıı rU Ur. lst k -
nıf ustalıga kadar derece ve ayda lllerln belli gUn ve snııtte Ko. na il' 1-
yıiz liraya kadar ücret verilecektir. m !eri. (OJU:I) l!l530 
Bir senelik staj müddetini muvnffa
kı.Yetle bitirenler tesçil ve 3173 No. 
kanun dahilinde terfı ettirilir. 

Aranılan şartlar ı 
ı - Sanat okulu mezunu olmak. 

2 - Askerli~ini yapmış bulunmak; 
3 - Röleli, komplike ve ince elek

trik işlerinde çalışmıli olmak. 
4 - (3) de anlaulan şekıld-:ki te

sisata ait ııamaları anlıyabilmek ve 
tesisattan ııama ı;ıkarmak. 

5 - Bobın sarmasını binlcnler ter
cih olunur. 

Talip olanların kısa bfil tercüme
si, istida ve bonservis suretleriyle 
4. ı. 942 gününe kadar zat iııleri mu
dürliığüne müracaatları ve bilahare 
adreslerine bildirilecek yerde ve 
günde imtihana gelmeleri lüzumu i-
llin olunur. (9378) 19439 

Sanat Okulu mezunu 
alınacak 

Devlet Demiryolları Umum Mü -
dürlıiğünden ı 

İdaremiz kurs ve staj görerek ma
kinist. baş makinist teknik büro per
soneli ve fen memuru yeti§irilmek 
üzere lıizumu kadar sanat okulu 
mezunu alınacaktır. Yapılacak ka -
bul imtihanında gostcrecekleri mu -
vaffakıycte göre sanatk~r unvaniyle 
ayda yıiz liraya kadar ücret verile -
cektir. 

Bir senelik staj müddetini muvaf
fakiyetle bitirenler bir derece terfi
an maaşlı olarak tcsçil edilir. Ve 
müteakip kurslardaki muvaffakiyet -
!erine gcire merkez, atelye ve depo 
teknik kadrosu dahilinde terfi eder
ler. 

Aranılan ııartlar şunlardır : 
1 - Askerliğini yapmıı bulunmak 
2 - Ya5ı otuzu geçmemiş olmak. 
3 - Ecııebi ile evli olmamak • 
Talip olanların kısa hal tercüme-

si, istıda ve bonsel\'is suretleriyle 4. 
ı. 942 gunüne kadar iııletme müdür
lüğilne müracaatları ve bilahare ad
reslerine bildirilecek yerde ve gün
de imtihana gelmeleri lüzumu ilan 
olunur. (9379) 1944-0 

Külçe kurşun alınacak 

Cibinlik alınacak 
Tophane Sa. Al. Ko danı 
ı - ı250 adet cibinlik alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesı 26. 12. 941 cu
ma gıintl saat 15 te Tophane İst. Lv. 
A. Sa Al. Ko. da ya.pılacakhr. Tah
min bedeli ı9.375 ilra ilk teminat 
1453 lira 12 kuruştur. Nümunesi Ko. 
da gbrülür. İsteklilerin belli gün ve 
saatte Ko. na müracaatları. 

(9571) ı9534 

Saman alınacak 
Bodrum Sn. Al. Ko. dan: 
l - Tahminen beher kilosu 4 ku

ruıtnn kapalı zart usultyte 2'20.000 k1 -
lo anman alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli SSOO lira, 
muvnkkat teminat 6GO llrn<tır. Şart· 

namcsl Ko. dn öt:rcnUeblle eti gibi 
Anknra Lv. A.-nlrllC: nd n. lıanlr Lv A 
Sa. Al. Ko. dan ve l\tu~ln Sa. Al. Ko. 
da ıı:örülcblllr. 

s - 12. l. 912 pazartesi ırUnü saat 
15 te mezkOr Ko. da yapılacaktır. 

4 - lsteklllcrln mezkOr gUn ve saat 
lS un 14 e kadar teklif mektuplarını 
Ko. na vermeleri. (0570) 19Mıi 

Sığır eti alınacak 
Bodrum Sn. Al. Ko. d:ı.n: 

1 - Tahminen beher kilosu S5 ku· 
ruştan kapalı zart usuıtyle 120.000 ki
lo ını?ır eti alınncnktır. 

2 - l\Iuhammen bedeli 42.000 lira 
muvakkat teminatı 81l50 llrndır. Şnrt
nnmcsl Ko. da ö{:renlleblleccCI gibi 
Ankara 1<' Amlrlltln<ten, lz:nlr Sa Al. 
Ko. dnn .J. Mu~la Sa. AL Ko. da cö -
rllleblllr. 

s - thnlesl 12. l. 942 pa:zartrsl ;:O
na saat 15 te yapılacaktır. lstcklllerln 
mezkür gUn ve saat 13 ten 14 e kadar 
tekllt mcktuplannı :ı<o. na vermeleri. 

(95SO) 19546 

Buğday kırdırılacak 
Ba\ıkesır Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Beher kilosuna 3 kuruş 35 

santım fiyat tahmin edilen 5000 ton 
bu(;day kırdırılması ıknpalı zarf usu
hyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 12. 1. 942 pazarte
si günü saat 16 da Balıkesır Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 
Hesap ve yazı makineleri Devlet Demlryollnrı Sa. AL Ko. dan: 10125 liradır. 

alınacak J\luhammen bedeli (18900) lira o!D.n 4 - Evı;af ve şartlarını görmek 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: soooo kilo kUl<:e kursun (5. l. 1942) 1 istiyenler Ankara, İstanbul Lv. amir-
Asa~da cins ve mlktarıan yazılı pazartesi cllnU saat (1:5.SO> on bt:'t bu- tikleri Sa. Al. Ko. larında ve Balıke

hesnp ve :vazı makineleri 111tın alına- cukta Hn~·dıırpaan'da gar binası dahi- sir Sa. Al. Ko. da gorilliır. 
cakur. lhııleaı 24. 12. 9u cnrşemba ll'U· 1 llndekl komisyon tarafından kapalı 5 - Taliplerin tcminatlnriylc bır-
nU Hat l!5 tedlr. bteklllerln belli gUn 1 zart usull)lle s:ıtın alınacaktır. likte teklif mektuplarım ve kanunun 
ve eeatte teklif edecekler! llyat Uzo - Bu ısc ~lrmek ıstı:venlertn (1417) 2, 3 maddesinde yazılı vesaıkleriyle 
rlnden kamını temlnatlarlyle blrltkte lira (50) kuru&luk muvakkat tl."mlnat, eksıltme gunıi saat 15 e kadar mak-
Sa. Al. Ko. na müracaatları. (9573) kanunun tayin ettll!'I vesikalarla tek - buz mukabilinde Ko na vermeleri. 
Adet Cinsi nner1nl muhtevi zarttannı aynı ıı:Un 6 - 12. ı. 942 pazartesi günu saat 
1 he~RP maktneııı saat (14 soı on dört otuzn kadar ko- ıs ten sonra mektup kabul edılmez. 
1 normal ııı.ryolu yıızı mıı.klneııl misyon relılll!lne vermeleri lAzımdır. (9581) 19547 
ı en uzun earyolu yazı makinesi Bu 1şe alt aartnamcler koml9yondan 
ı ccllk dORYa dolabı 19Sl!5 para11z olnrak dıı.tıtıJ.nınıctndLr. 

Makara ve çuha alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
300 adet hl'ıkl mnkara ile yedi met

re ll'r1 renkte cuha satın alınacaktır. 

lhalesl 25. 12. 941 pereembe ırünU saat 
11 dedir. lııtcklllerln teklif edecekleri 
fiyat üzerinden kanuni temlnatıarlyle 
birlikte sa. Al. Ko. na mUracnatıarı. 

(9374) 19:516 

Çeıitli malzeme 
alınacak 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
Asalı;ıda cins ve miktarları yazılı 

mnlzeme satın alınacaktır. ihalesi 24. 
12. 041 carıamba ırUnli ıaat 14 SO da· 
dır. 

lsteklllerln belli gUn ve saatte tek
lif edccc-klerl fiyat Uzerlnden kanuni 
temlnaUarl:vle birlikte Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. ne mllracaaUarı. (9575) 
Kilo cinsi 
200 b1 ctnı ıistQpü 

70 
M 
~ 

25 

ka:vnamıı bl!zlr yatı 
adet zımpara kAtıdı 1,5 !Uk 
lıltlltlf 

vernik. 19517 

(04Gl) 1946ıi 

Ankara Lv. Amirliğine 
Gelen Hanlar 

Sığır eti alınacak 
lzmlr Hava Satın Alma Kom!syo-

nundnn: 
1 - Beher kilosuna 46 kurus tı;·nt 

tahmln edilen (36) ton ııtır eU 25. 12. 
941 pcraembe ll'UnQ sant 10 da lhnle e
dllmek üzere kapalı zart uaullyle mü -
nakasaya konmuıtur. 

lstcklllcr1n ıı:osterllen ll'Un ve ıaat -
ten btr s.aat evellne kadar kanuni ve
sikalarını 1242 liralık llk teminat mak
buzlannı muhtevi teklif mektuplarını 

makbuz mukablll GUzelyalıdakl havn 
satın alma komısyonunn vermeleri. 

2 - Şartnamesi her etin komisyonda 
;:6rülehlllr. 

S - Yukarıda saatten sonra verile -
eek ve poata ile l'Önderllecek tekllt 
mtktuplan kabul edilmez. 

.(5138/9148) 19121 

Urgan alınacak 
İst. Si~li Sa. AL Ko. dan : 
ı - Pazarlıkla 20 bin semer urga

nı ile 20 bin arabJ urganı saun alına
caktır, Hususi ~;ırtlar ve nümuncleri 
Ko. da gorülür. Semer urganının be -
her kilosunun muhammen fiyatı 130 Ye 

araba urgıınının beher kilo unun fira· 
ıı J4«; kur~ıur. lha[C$İ 5. 1. 942 pa -
tane i ı;ünu saat 15 tc )'Rpılacakıır. 
Taliplerin kati ıcminntlari> le Ko. na 
mürac:ınıları. (9602) 195'>3 

Mercimek alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan : 
ı - Cin~i mercimek, miktarı 24000 

kilo, muhammen bedel 7200 lira. mu -
\ıtkknt teminat 540 lira. Yukarda ismi 
geçen mercimek 3·1·942 cumarı~i gü
nü sanı 10,30 da Fzine Sa. Al. Ko. da 
p:ızıırlıkln satın alınacaktır. t~ıeklilerin 
mczklır ı;ıin ve s;ıatte temin:ıtlnri}lc bir· 
likıc Ko. na müracııatları. 

(9603} 19~'" 

Pirinç alınacak 
Ezine Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Cin.~i pirinç, ıni'lctıırı 50.000 

kilo, muhammen bedeli 32500 lira, mu• 

Sığır eti alınacak 
Mu la Sa. Al. Ko. d.ın : 
1 - Knp:ılı zırf usulı)·le 1S~(ı00 ki

lo sığır eıi ~:ıun alını1cnktır. Muham -
men bedeli 69768 lira olup mu,akkııt 
teminat 523; liradır. Şartnamesi Ko. da 
gorulıir. İhal~i 18-1·942 salı ı:finıi sa• 
at ı 5 te > ~pılac..ıkıır. lsıeklilcrin mrz -
kür ııUn 'e saat 14 tc kııdar kanuni ve· 
sıkalariyle birlikte Ko. na muracıutlerı. 

(9608) 19559 

2 - Muhammen bedeli (7595) li
ra.-!ır. 

3 
ruştur. 

Teminatı (569) lira (63) ku-

4 İhalesi 6. 1. 942 salı günü sa-
at 11 de yapılacatından !jartname 
ve krokısini görmek istiyenlerin her 
gun encümen kalemine müracaatları 
ve isteklilerin de ihale günü olan 6. 
1. 942 güniı saat ona kadar 2490 nu
maralı kanunun 3.2 inci maddesi sa
rahati veçhile tanzim edecekleri tek
lif mektuplarını belediye dairesinde 
müteşekkil encümene vermeleri. 

(9450) 1~00 

JANDARMA 

Kayıplı ve haciz kararı 
Arkad.ı,ı ile hirlikıe 26-2 .. Hnun-941 

giiniı kıı.mndan Suri)e°)c firar etmek
ten zanlı Kayscri'nın Kale mahallesin· 
den K.ızım oğlu 330 D. Klmil in bir 
Tura askeri mahkeıncsinc getirilmesi 
ınumkün olmadı ından As. M. U. K. 
nun 212 madd~i gercı'Hnce gaiplı"ine 
\'e aynı kıınunun 216 maddesi gereğin· 
ce de maznunun Tıirkire'dcki malları - Nal yaptırılacak 
nın haczine karar ı;erdim. 
&. Ad. H'ıkim Tüm. Ad. Amiri Anknrn Jnndarmn Gn. K. Ankara 

B. Tuzun Tgg. Saunalma Ko. nundan: 
Süknı Kennılı Sartnnmcslnde yazılı esaslar dal-

(9609) 19560 res.nde <6300 : 10500> IP>im nalın 
yalnız imalı) es! 5·1-942 pazartesi sa-

Sığır eti alınacak at 15 tc Ankarn'da J. Sn. Al. Ko. nu-
Yalo\-ıı Sa. Al. Ko. dan: muzda açık c-kslltn•e llc ihale oluna-
1 - Tahminen 'beher kilosu 40 caktır. Nal dcmlr1 lst.nnbul J. eşya 

kuruştan 19-12-941 gıintl kapalı zarf- · ve levazım nmbnnndan verilecektir. 
la ıhalcsi yapıli!cağı ilin edilen 200 Bir giyim nalın imal tnhmin fiyatı 
ton sığır etine belll sıinde talip çık- <33> kuruştur. Milteahhlde teslim o
ma!llıştır. 21l-12-941 gunu )cniden pa· lunacnk demir tein ve gerekse lma-
zarlıkla elmlcmesi yapılncııkur. lfl.t için muvakkat teminat (3245) 11-

(9610) 19«;61 ra <Si) kuruştur. Ekslltmeğe gire· 
bilmek tein 2400 sayılı kanunda yıızı-

Havuç alınacak 1ı şnrtlnrdan b:ıtka evelce nal Lmal 
Ak~aray Sa. AL Ko. dan : ve teslim c-ttlğlne ve nal eks!ltmele-
1 - Beher parti 75 şer con olmak rlne lstirfüc ettiğine dair müteahhl

üzere dort partide 300 ton h&\'\JÇ pazar- din resmi bir daireden vooka getir
lıkla satın alınacaktır. Talip olanlann mest ş..-ırttır. Şartname her gün An
nümune ve 3000 lira teminaılariyle karn ve 1<rtnnbul J. Sn. Al Ko. la-
9·1-942 cuma gunil s:ıat 10 da komis • nndan parasız alınır. Nümuneler ko-
)'onumuza müracaat etmeleri. mlsyonumu7.da her gün görlllür. İs-

(9611) 19562 teklilt'rln vesika ve tcm'nntlarlyle 
eksiltme zamanında komisyonumuza 

Kösele alınacak gelmeleri. (0451) 19417 
Tophane Sa. Al. Ko. dan: 
ı - Bclıcr kilosuna 400 kuruş tah

min edilen 10 ron pençelik kösclc alı· 
nacaktır. Pu.arlıkla ck~iltme5İ 25-12-941 
perşembe günü saat 14.30 da Tophane, 
İstanbul Lv. /ı.. Sa. AJ. Ko. da )'Rpıla -
cııkur. isteklilerin teklif cdecelcleri mik
tar üzerinden ıcminatlııriyle belli vakit-
te Ko. na gelmeleri. (9612) 19'i63 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

Odun alınacak 

ViLAYETLER 

Santral binası yapllnlacak 
Kocaelı P. T. T. Miıdurlugunden 
1 - lzmıt pazar yerinde inlia edı

lecek otomatik telefon santral bina
sı inşaau 13. 12. 941 tarihinden itl
baren bir ay muddetle pazarlık su
retiyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keııif bedeli 25296 lira 83 ku-
ruştur. 

Urfa Gumruk Muhafaza Kıtası Sa- 3 - Bu i5e ait keıif evrakı için 
tın Alma Komisyonundan ı tatil gunleri haris; olmak üzere ta-

Clnsi odun miktan 600,000 kilo, tu- !ipler her gün Kocaeli P. T. T. mii
tarı 24,000 lira % 7,5 teminatı ı800 dıirlıiğune müracaat edebilirler 
lira ihalenin gıinıi ve saati 29. 12. 4 - İhale 12. 1. 942 tarihine mil-
941 pazartesi saat 10. sadif pazartesi gunü uat 14 te Ko-

A - AlU yuz bin kilo odun 29. 12 caeli P. T. T. mıidiırli.ıfünde yapıla-
941 pazartesi gunıi saat 10 da Urfa caktır. 
Gümruk muhafaza kıtası satın alma 5 - İstekliler ı897 lira muvakat 
komisyonunda kapalı zarfla ihale e- teminat akçcsını İzmit P. T. T. mu
dilecektir. hasebe veznesine yatırdıklarına da-

B - Şartnameyi okumak istiyen - ir makbuz veya şayanı kabul banka 
ler Urfa, lslli.hlye ve Mardin giım - mektubu ile ihale tarihinden iki gün 
rük kıtalarında her gun okuyabilir-

1 
evel ve bu gibi inşaata ait taahhüt 

ler. terini ifa ettiklerine dair ilgili ma-
C - Talipler teminat akçesi olan kamlardan alacakları mnsaddak chli-

1800 lirayı Urfa gümrük kıtası vez- yet ve vesikaları 2490 numaralı ka
nesine yatırıp vezne makbuziyle şan- nunun hükumleri dairesinde hazırlı 
namenin dordıinciı maddesinde kcn- yarak eksiltme komisyonuna müra
dilerinden istenilen vcsaiklerle bir - caatları ilan olunur. 
Jiktl.' ihale saatinden bir saat evci (11060 9465} 19424 
teklif mektuplarını komisyona ver -
miş bulunacaklardır. 

(109ı5-9311) 19260 

ANKARA BELEDiYESi 

Ağaç parmaklık 
yaptırılacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Muayyen "vsafta (50) ııdet ah

şap parmaklık on beı gün• muddet
le açık eksiltmeye konulmuşt\ır. 

2 - Muhammen bedeli (2600> lira
dır. 

3 - Teminatı (195) liradır. 
4 - Şartnamesiyle keşif cetvelini 

ve nümuncsini görmek istiyenlcrin 
her gün encilmcn kalemine ve istek
lilerin de 6. 1. 942 salı günü saat 
10.30 da belediye dairesinde müte -
~ekkil encümene müracaatları. 

(9447) 19397 

Motör yağı alınacak 
Ankara Belediyesinden ı 
1 - Otobüs müdürlüğü için alına

cak olan (5100-5500) kilo motbr ya
ğı on beş aün müddetle ve kapalı 

Elbise yaptırılacak 
t~ıanhul Fnıni)et Mudürlül;undcn : 
Mudüri}cıimiz sivil memurları için 

550 t.ıkım elhise ile c;so adcı palto )np
tırılma ı kapalı zarf usulirle munak:ı • 
sa)-ıı konmu~tur. 

Nllmunclcri dairede mühürlü ola • 
rak hulundurulnn hir takım elbise ve bir 
adet ıı:ılıonun muhammen bedeli 64 li· 
rıdır .. Muvakkat teminatı 2640 liradır. 
Hsiltme 7-1-942 çarşamba .ı;unü saııt ıs 
ıe mıiduriyetimiz hinasında müteşekkil 
komı'l}on tarafından > apılacaktır. İs -
teklilcrjn ~ıırtnamcyi ve numuneleri gör
mek üzere rmni)et müdurluğu muhase
besine müracaatları. ( 11159.94~ 1) 

19-;41 

Çeıitli nakil vaS1tası 

saire ahnacak ve 
Kayseri Belediye Reisliğinden ı 
1 - İki buçuk tonluk 85 beygir 

kuvetinde iki et nakil ve gübre kam
yonu (şase). 

2 - ltfa vasıtası olarak bir adet 
motopomp ve bir buı;uk ill iki buçuk 

-
ı..lalı: arazoa. 

S - Bir adet SO :kilovat takatında 
22000/4-00/.231 volt tesmiye tevettur
lu yıldız zıkzak bağlantılı transfor
matör. 

Bir adet yağlı otomatık ııalter 
Yüz adet alçak tevettur sıgortası 
Altı adet yuksek tevettıir ızalato-

rıi 22000 voltluk 
Üç adet yiıksek tevettur dıvar geç

me izalatoru (Porzeliand Urchfoh
rungen) 

DoJ..-uz adet Y.T. dıvar tesbit ızala
tôru 22000 voltluk (Porzelıa Nshıt
zen> 

Uı; adet }Uksek tevettur kesıci bı-
çak §alteri bir fazla (&npoliger 
Trenn5ehatter) 

Uı; adet kesafet bobini 22000 volt
luk (Deonelspolen) 

Uı; adet siperi saika 22000 vol luk 
(Katodenfallapleipmr) 

Uç adet Klcmcns 25 M/M2. tel için 
Bir adet 100 X 100 X 3 toprak 

levhası 
Bir adet bir buçuk metre uzunlu

ğunda 2 U. 6 dan konsul ve dirsek
leriyle civataları 

Altı adet 75 uzunluğunda konsul 
posta dahllindekı bilumum izalator 
kesme bıçaklar ke&alet bobini sa k
lar için alt demiri plakası 

Posta dahilinde pahır çubuklar v.a. 
Transformatör ve otomat şalterin 

önlerine muhafaza için gıriyaştcl 
Bir adet ıoo X 100 santimlik mer• 

mer tablo ve etrafına demir kasnak 
Bir adet 200 amperlik alçak tevet.

tilr üç safhalı şalter 
Uç adet 0,150 amper kadar amper 

metre 
Bir adet 0,450 kadar voltmetre 
Bir adet voltmetre için 3 fazı ayn 

ölçmek için komotala 
Altmış metre 35 M/M 2. NGA izo-

lat tel metusi 
Onbeş metre 36 lık peşe! 
Dort adet 36 hk dıraek 
Bir adet alçak tevettur çıkış mak

tası için U 8 den konsul ve dirsekleri 
4 - Bir adet 500 kilo çeker oto

matik kantar. 
Kontenjanı belediyece te':Tlin ed 1-

mek ve bir sene zarfında teslım olun
mak şartiyle Kayseri Belediyesince 
yukarıdaki müfredatı yazılı c5ya sa
tın alınacağından bu eşyayı kaç lira 
bedel ve ne zaman verebileceklerını 
dair alakalı müesseselerın beledıye
mize teklif vermeleri ve bunlardan 
transformatör ve teferruatının vasıf
ları malum olup arazoz ve moto
pompun vasıfları da kati surette tcs
bit edılmemiş olduğundan teklif ede
cek firmanın 'bunlan vasıflandırma ı 
ve kataloklannın gônderilınesı il n 
olunur. 

(11239-9590) 19564 

Yol yaptırılacak 
Tunceli Nafıa Müdürliıguniien ı 
1 - Eksiltmeye konulan •ı Tun

celi vilayeti dahilinde Mameın - So
yithan yolu tesviyei turabiye inşaa
tıdır. Bu l§İn muhammen keşif bo
deli (70 000) liradır. 

2 - Bu işe ait oartname ve evrak 
ıunlardırı 

a) Eksiltme şartnam•l. 
b) Mukavele proj sı, 
c> Bayındırlık işlen ,enel şartna

mesi, 
d) Husus! ıartn~ 
e) Şoıe ve kopr r fcnnt şartna-

mesi, 
f) Serldöprl, 
h) İatiyenler lıe ait evraktan 

~ose ve köprule~artnamesıyle ba-
yındırlık iıleri g 1 5artnamesınden 
maadasıru (2) lir ukabılinde Tun-
celi Nafıa mudu undcn satın ala-
bilirler. Şose ve öpruler fenni şart
namesini ve bayıft\llrhk işlen genel 
ıartnamesini ~orm~ iıtiyenler Tun
celi Nafıa daıres!nde .bedelsiz olarak 
gorebilirler. 

3 - Eksiltme 7. 1. 942 çarpmba 
günü saat ıs te Tunceli Naha mu
dürluğü binasında Jtapah zarf usu
liyle yapılacakur. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
isteklilerin 4750 lira muvakkat temi
nat vermesi ve aıaiıdaki vesıkalan 
halıı: olup gostermesi lli:r.ımdır. 

a) İhaleden en az tatil gunleri ha
riç 3 gıin evci Tunceli vilayetine mu. 
racaat ederek bu ıse gırtbilmek için 
alınmış ehliyet ve ıkası. 

b) Ticaret ve sanayi odası sicil ve
sikası. 

c) Bir defada devlete aıt 50.000 li
ralık ıose ve tesviye isini muvaffa
kıyetle ikmal etmi5 olduguna dair ve
sika. 

3 - Teklifler 3. iıncıi madded/' ya-
7!1lı saatten bir saat evetine kad r 
Tuncelı Nafıa daireııinddri e · me 
komisyonu reisliğine makbuz ka
bilinde teslim edet:ektir. Posta ıle 
gönderilecek mektupların nihQ>et 3 
maddede yazılı saate kaıiar ıe)miı 
olması ve artırma, eksiltme v hale 
kanununa uygun olarak mühu mu 
ile iyice kapatılmış olması ıtz mo r. 
Pos!ada olacak gecikmeler \.\bu{ e
dilmez. (95S7 ıgs71 ) 

Yol yaptırılacak 
İçel Vilayetı Daımi Encumenıu.. 

den: 
Mersin • Silifke yolunun 41 + 74-0 

- 71 + 485 Kim.len arasında 6026 
metrelik şose inşaatı kapalı :ıarf u
sullyle eksıltmeye konulm11$tur. 

Ke5if bedeli 12049.03 lira olup mu.
vakkat temınatı 903 68 liradır. 

Eksiltme 8. 1. 942 peqembe ıunu 
saat ı6 da vılayet daınıi encumenın
de yapılacaktır. 

Bu işe aıt mesaha ve keıif hulisa 
cetveh, silsıleı fiyat cetveli. şose ve 
ocak grafiğı, hususi ve fenni şartna
me, şose ve kopruler fenni ıartname
si, bayındırlık ışleri genel ııartname
si, eksiltme aartnamcsi ve mukavele 
projesi Nafıa müdurliığunde gorule
bilir. 

Taliplerin eksiltmeye girebilmesi 
iı;in tatil gUnleri hariç Uç gun evci 
vilayet Nafıa mti:lurluğunden ala
cakları ehliyet vesikaslyle, ticaret o· 
dası vesikasını ve muvakkat teminat· 
!arını ihale saatinden bir saat evci 
komisyona makbuz mukabilinde ver· 
mi, olmaları lazımdır. 

Postada husule gelecek gecikme
lerden dolayı mazeret kabul edilmez. 

19572 



1942 yllbaıı planı 
.lkrami1• İkramiye l~i1e 
adedı mıktan tutarı 

Lira J.ıra 

1 100.000 100.00U 
1 6U.OOO w.uuu 
1 S0.000 50.UOO 
2 40.000 lt0.000 
2 30.000 60.000 
z 25.000 50.000 
5 20.000 100.000 

zo J0.000 200.000 
IO 5.000 2&0.000 

100 2.500 250.000 
400 J.000 400.000 

1000 500 500.000 
4000 100 400.000 
IOOO so 250.000 

IOOOO 5 250.000 

80884 Yekta 3.000.000 

Tam bilet 1 O lira 
Yaran bilet 5 lira 

111111111111111111111111111111111111111111111ııa.. ---RA PALAS i ----gecesi için büyük salon dol-i -ıSN~ilUICOk di§er salonlarda masa § -------illlllllllllllflltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

N1ZLS DEY!P GllCMSYDfls 
)iW .....,r. ZA'l'URlUB. GRiP. •••• .. ur. 

y~ OM EN TAL 
llaTlll S- .... " nm.t ltılldlndell ..... 

r .-.rla QOllBNTAL &rUIDl8 1811 

manto 
8allll'lllllddi ~ IUID 

-~ 1artE Ud mocteL 
"'1r. muıo Ollltlertm ..-... 
tir. 'l'wldlAtb ~ nlbet 
....... CllDIUlrbıet bala " 
lkiıts puan. laa& tokudu ,.. 
.... w bir buculda ,...,,. a
dar llllWUerlDt .. ..ı ~ 
...,. Teı um AdD.&D ua-
ıartaiar ... -

Toplanh 
A-. Futılı bara • 

catçılan Bii1iJinden : 
1.Lte ........ dnQ aut 

(15) te Alltep ...... llncatca· 
ıan blrUll ~ ...,_. mnu· 
muıe-1 O. AllWte .._ IWua
clald clalnl ... 1 1 ... lcıtS

malDI aıct.cle•ltr lıa • dııılltl 
tofWıbda ltlrlHC teıeftUl ba
m butanmaıan Ula cılamlr. 

RUZNAME : 
1 - BU&noanuır IMdld; 
2 - Heretl ld&h ...... 
8 - Maraksp HOlmJ. 
.. - aeıceıtt• ıamılml. 

Ayakkabı alınacak 
llaliJ'e V eklletinden ı 
ı - V ekllet miatah4emln1 I~ 

171 çift vidala 181rarpin açık •bllt-

1 
me mali1le satın alınacaktır. 

2 - llubemmen bedeli 1958 lira -
dır. 

S - lluvalıbt teminatı 146 llra 15 
lnıruftur. 

4 - Eksiltme 2. 1. MI cuma sil· 
ııfi uat 14 te levaznn miidürlüiüııde 
miltepkkil ekıiltme komlı1onunca 
,apılacalrtır. 

5 - Nümune ve tartnameıi leva -
mn müdiirlüiiinde eörfilobillr. 

lıtelı:lilerin 2490 numaralı kan'llD'lll1 
2 ve 3 &neli maddelerindeki belce -
ler muvakkat teminat makban ve -
n banka kefalet mektabiJ'le birlikte 
taJ'in olwıa.o. sOn ve saatte komisyo-
na milracaaUan. (9343) 19287 

ORMAN UMUM Md. 

Daktilo alm•cak 
Orman U. llüdilrllliilnden ı 
Umum mildiirliikte milDbal Bç dak

tiloluk için 21. 12. 941 tarihinde mü
sabaka imtihanı npllacaktır. 
İmtihanda kaunanlara muvaffakl-

1et derecelerine eöre 75 ve 80 lira
,.. kadar iicret verilecektir. 

Talip olanlann memurin kan11D11 • 
mm 5 inci maddesinde 1uıh vesaik 
ile birlikte miiracaatlan ilin ola • 
nar. (9452) 19393 

inhisarlar Umum Mel. 

(eptll malzeme allnacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüiımdenı 
1 - Son a1lla1111a mucibince Al-
~'dan da almabUeceii ve her 
cins için ayrı QrJ: fob ve ıif fiJ'&t• 
lanm eösterir tekliflerin 15. 12. 941 
tarihine kadar verilmesi lllnma e
velce ilin dlanan 153 kalem malae
meden bir kısmı için teklif almama
mıt oldaiandan bunlar bakbndaki 
tekliflerin kabal müddeti 31. 12. 941 
tarihine kadar temdit edilmittlv 

2 - Taliplerin Kabatat'ta levuım 
miidilri1etine müracaatla liıteJi tet· 
kik edwek tekliflerini bildirilen ta
rihe kadar sfindermeleri ilin ol'llD1lr. 

(9594-11322) 19567 

Baı, Diı, Nezle, Grip, Romatizma ve bütün 
ağrılan keser, günde 3 kaıe alınabilir 

Makinist ve ustalar aranıyor 
M. M. Vekileti Hava Müateprhiuıdan: 

Hava KllstetarJıtı teknlk t&burU Jçin otomobil ve tnktar maki· 
cdati ve mqdan ve J'Ol lnpatma vakıf uataıara lhti7ao vardır. 

Verilecek tıcret mlktarlan yapılacak lmtihaııda ~Jd• 
r1 ehliyete .On ııo - 120 Ura aruındadır. Taliplerin dllelderi)'l• 
Bava Kllstetarlıtma mtıraca&Uan. (9810) llKT 

22 ilkkônundan 28 ilkk6nuna kadar 
muhtelif hatlara kalkacak vapurlar1n 

isimleri, kalkış gün ve saatleri ve 
kalkacaklar1 r1ht1mlar 

DeYlıt Deniz Yollara İ-elme Umum Müdürliilünden : 
KaradeDla hattına - Pazarteaı lT ele (Karadeniz), ııertembe 11 de (Tırtlan) 

Galata nhtımından. 
Bartlll ha:.tma -cmnarteeı 18 de CAnatarta>. 8IJ1cecl nhbmındaa. 

NOT: <tun ah1re kadar lı.aftacla bir peısta yapılacak • 
tır. Ve bu PG1ta fnebolu'n lı:adar aideeekUr.) 

bmlt hattına - Penembe 8.00 de <Ulaen) Topane nhtımmdan. Clean 
ahire kadar baftacla bir PGSta yapılacaktır.) 

llllel&JU'& battma - Puartnl, Alı 9.BO ele, canamba. ııenemtıe, cuma 16.00 
(Marıkaz) cuınarteel 14.1)() te (Trak) pazar t.!IO de 
(Marakaz) Galata nlltımmclan. 

Bandırma hattına - Pazartetıl, cartamba ft cuma 8.00 ele (TralO Galata 
rıhtımından. Amca canamba :ı>.OO ele (Buru) ve cu· 
martell :ı>.00 de (Ulpa) ToP&De nhtJmmdea. 

Karalltaa hattına -Salı ve cuma 19 ela (Senar). Tollane nbtımmelan. 
JJnro11 hattına - Puar 9.00 ela (Saadet). Topane nhbmmdın 

A7YalılE ııattma _ Canamba 12.00 de (Kel'lln) caman..t 12.00 de (Bar· 

•>· Slı1tecl nhtmundan. 
tsmır b1r1ne1 ltlrat - Pazar 18 ela Ctzmlr). Galata nbtmunclan. 

Y ALOYA KAPLICALARI 

Otel Termal 
-ve-

TERMAL BANYOLARI 
25 l lk Kanundan itibaren 

Otel, restoran, ve banyolarda kalorifer varcm. 
Yalova iskeletinde kaplıcalara ait b1llUll 

otobüa meYCUttur. (9550) 19479 

GAR GAZI NOSU 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

YILBAŞI GECESiNDE 

ORKESTRA - CAZ 
Kotiyonlar - Sürprizler 

Hususi YEMEK 

bmJr UdDal aGrat -Perwemlle ıa te (Kadee). Galata nJıbmmelıa. NAFIA VEKALETi 
o K lJ L L A R (Dumlupınar) yapara 2& 12. Ml l&lı atıntl aat 11 .00 

de Blrbel'clen Allın7&'J'a lEadar Xel'lln :roıa llke1elerl Huta itleri 
Paltoluk lmmq almacak ,_ pcıNnDa ımaaea1ttır. 
Squa.l Bilsller Okala Jıl.,... NOT: Vapar ..ıerı.t "•lrlrnıcla b• UlrlG malQmat ualıda lelefoJl numaralan llafıa Velclletindenı 

EomiQonundaıı : ,uaıı ac:entalannmcla 61r1DllebWr. Bkailtme7e konulan it• 
150 .metre p.tıolalc kumat apk ek- aa.ata .,.. acentalılı-G&lata nhtmu. !Dhllar1ar u. lld. blnaa aıtmcta cm 1 - llaniaa au itleri içine& tube 

ül1111e79 lıonalmaltar. l!ksiltme 27 • Galata eatıe • Galata nhtnm. Kıatalra uman RL blnuı albnda 40188 müdiirlüiü auntakau dahilinde Mar-
XD • 5Ml cama silDll IUt 1' ıe Anka· 8lrkecl tube • 81ıtrecl, JOlcll lalonu 22'740 mara cölii ıeddeal ile Geclia nehri ve 

Mablcame k&r&rb'leclll'. 

ra mektepler muhuebeciliil binasuıda (U819/91118) l9D88 Besleme kanaliJle Botaltma kanah 
papılac:akcır. Beher meue için cahmio arasında takrN>en ıssoo on üç bin MahkOmiyet ka 
eclilat fiyat 6 lira " kunıfcur. İME ce- ------------------------- bet 1'İiZ hektar ıenitliiindeki arui-::.· .. ~~~k=~ Emlôk ve eytam Bankasından: ~;en:=~~~::=:=::!: ::::.~-~u=:w.~~ a6rill«Mllr. (9185) 19203 .. __ la L.. __ .... ..__ - - -

aanm ..... eu naı va il& .. ,,. &an11&1 tarak mublk lebeP :ııoldıen taal& 
PglN PARA VE ACJK ART11RMA, 

4 
İLE 6/1/1942 Kemer. Çerkn, Po1l'U. iki Kofah. ıa kahve 1at11urktan ıucıa B&Dll*1ıt""'! 

SottJlar haltktnda 
Menifon Dokuma -

cılar Kooperatifinden: 
Jlenltoll Donmacılar Koope. 

raun 1atıamın mtıaammı temin 
w civar T1Jbetler1D lbtıneuu 

Jr&J'l11amak maJaıaclb'le 1 Unu· 
DlllUI IM2 taı1h1Del1D IW>aren 
ur u mamullertmıal ancak •· 
l&lıda ruııı Tl1be& .. bular 
tilocarlanD& YerU llallar Paa· 
nnm bba1 ettllt ....ıar dahl· 
llade mal verUeoütlr. ııaıcm• 

tpUlt clarbll ~· lllltede 
llllıl JUl1ı OlmıJaD Tilbet Te 
b.lalardald t1lcearJann mtlra· 
caat etmemelerlld rtca eclerlL 

AmuJa. toat, Çorum. YOll
sat. avu. Saml1ln. OGmtlsba· 
CIJdb', Zile, '1'1lrbal. llldllp. o.. 
mueı1r. Alaea, Mectuıd. 8UD• 
surla. &orsan. Botullnn. Yer
lr61', NUmar, Erbaa, Relacl1n. 
Art.ova. DITl'lll. OClrGn. Baftlr, 
Kansal. tarluala, Sulehrl. Yılcllf
ell. zara. Bafra. Cartamtıa. AJa· 
cam. Hana. Ladllc. Dprtl, Ter
me, .Kavak, Bo)'abl.t, Karsı. 

ULU 8 21.. bıcl ;ıı - No. 1823 

lmtl.1U ....... 
llkeader A.JtT1JJI 

Umumi N~tı tdare llda 
Tam !tıerı llUdtlrtl 

IHmtu •.nr ıtEHhC 
lltlı ır ııı llllarlı Rallt UUJO 
ULUS llMlmnl ANKARA 

-CDIKKAT)
aa.e-as- ........... ......., (aa. 
ıar • ......uıaıa eclllmlllD. art ....... 
- " ~hlnlMIU clolUI idi "' 

-al119t ............ 

~ Çapaçb Te Adata dere'.lerillia .. rit· Calur mahalleemdea Me!ılDet otıa 
w.ı GONO SATILACAK EMLAK ı wır1 ........._ •" rı• 4'l ~ .,,..._ Ali .vu.ea ., ... ,.... lu4ıldl 

Eaaa No. lılevkll ve nevi Xukadder K. Llra 
• hammen keıif bedeli vahidi fiyat e- Uye ceza mabkemezlJıde yapılan 

uu üzerinden (40.500) liradır. keme netlcel1Dde aucıunuıa 215 Ura 
224 Yenfturan M. Sotuırku>"I 8. '128 acla 1 panelde '15, 'IS 112 ana 1'13.-
225 YenJturan M. Sotuııaun s. '128 ada 2 pal'l8lde 272.IO 112 ana aıs.-

m Yenituran M. SotukkUYU s. '128 ada a panekle us 112 ana 899.-
zn Yenltaran M. Sotulıalıtwu a. 121 ada ,. panelde 88,'115 Jl2 ana 260-
z. Yutturan il. SojuldcU.VU S. 121 ada 15 panelde 83.215 J12 &J'I& 190.-
229 Yentturan M. Sohl*u.vu S. 121 ada 8 panelde 114 M2 ana 142.-
D» Yenlıtaraa M. SotmdlllYU a. '128 ada 1 panelde 98 Jl2 araa :ırr.-
281 Yealtura.n M. Sotuldal1U a. 121 ada 8 panelde ll.IO Jl2 araa 18L-
282 Yenıtıuran M. SOIW*IU'll s. '128 ada t panelde 100 :rıa ara aoo-
:ıal Yenlturan 11. Soluldcıwu a. m ada 10 PWMldl "4.1& M2 ana Ol.-* Yeatturu 11. Sotukk11111a.'128a4a.uP&nllclıt18.'r.l 112 ana 178-

PE§IN PARA VE AÇIK ARTflRMA iLE 9/1Ll94Z 

CUMA GONO SATILACA K EMLAK : .. 
2ID Ymlturan 11. sotuldrlU'U s. '128 ada 12 P&rMl4e M.25 112 ana ıaa.-
248 Yenltunn 11. So~ S. '128 ada 18 panelde 19.ıtO 112 arsa Ut.-
249 Yattıuran 11. Sotulı:luaU 8. 121 ada 11 panelde 85 112 ana 1116.-
280 YIDJ1ıuraa M. sotu'*VU s. '128 ada 18 panelde 80 112 ana 2«>-
251 Yenlturu M. sotuldtUJU s. 128 ada 19 P&l'Mlcl• 180 Jl2 ana ao.-
:Jm Yenıturan 11. SotalclN71l S. '128 ada :ı> paneıcte 180 112 ana M0-
2113 Yentturan M. Sotuıı:k\U'U 8. 121 ada 21 parselde 195 M2 arsa ııa,.:.. 
2M Yllllt1lran M. SotuldnıYU S. '128 ada 22 panelde 182 112 arM ..._ 

2Sa Yenlturan M. SOtuJdW)'U S. 128 ada 22 patWlde 188 112 ana llM.-
~ Yenlturan M. SotulclNYU S. '128 &ela 1' panelde 1900 112 ana ısıoo.-

1 _ Yukarıda laah&tı ,.allı emWr. P81ln para " aoık arttırma Ue " del· 
Wb'•I mGeterbr• alt olmak Qsere 1&blacaktır. 

2 _ Temtaat uı:ell )'Uzel• ondur. labt aırumda nrıı.ı. ~ müctarı mu
lradder ID>'meU PCUıtl ia1r4lrde, teminat ü08l1 derllal arttınlmı)'arü lbale 
lclmln ahdealne tcra edWru ona llılnal ettlrtleoelGUr. 

a _ ıuıe. ;rukancta saeterUen tarihlerde aat OD 4lk"t.te bl.nlrım•• saba 
lromllronanda yapılacaktır. latelCUlerln O stlD JQade OD temınaı üoeel. htlvVel 
c:Qadanı " lld vlllka toıotr~le em1lılı l8l'9llılut mencaatıarı. 

YENi Sinemada 
..... bu'"' 

JAb1 bir ... deatam, m btr MTll
Dln romam. Dedi bir m11h&bbet1Jl 

llt1ıb91. Olmes bir meVS1l 

Olmiyen aşk 
Bat rollerdet ıı.se OberOll • 

Laarene. ou.ır • D&'Vlcl NlftlB 
... ular: 14JIO • u.ao • ıa.ao 

seee 21 cı. 
Saat 12.11 te 1ICU maUD• 

BOLtWOOT RBVUBt1 

PARK Sinemasında 
~bllaece 

Balina Delebet bafıaatanla men· 
- kalacak - bll10k. laaJ'at 

nımaaı 

KADIN KALBi 
'l'llılrle eııaıa &nMa l&dDlı 

Yaratanlar. 

....,._ Necip • llmble lU8* 
a..aeıar: 1"'80 • 18JIO • 18.80 

aece 21 de 

2 - Eksiltme 16. 1. MI tarihine para cuaalple mabk~etlne ve 
rutl11aa cama ıünil saat 15 te An- aO.n mtlddeUe dGJıkAD auı kapabJıll& 
kara'da ıa itleri reiıliil binası ism.- aına lrarar v Uerek hWmıUn DUlll~ 
de toplanan ıa eksiltme komiıJ'OD1l m1I oldutuaclaD ke)'fJJ'et m1l11 lliOi =
odumda. kapalı zarf aıali1le 1apda- kanununu• 68 Onca madclell m~ 
Wtır. llln olunur llalıkeme ~. 

3 - lıtekliler, ebillme ~esi, -
makanle projesi ba11Ddırlık itleri 
ı•el tutnamesi, umumi •• itleri 
feanl .. rtnam.esl1le huad ,,. fenni 
tart;nameleri ve projeleri (2) lira 
(03) lıul'Uf mukabilinden itleri reia
liiinden alabilirler. 

4 - Bkıiltme1e cirebilmek için is
teklilerin (3037) lira (50) kurqlalc 
mDvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin 1apdacaiJ etinden en u iiç 
slln evel ellerinde bulanan Te en u 
(5000) hektarbk bir aruinln talreo
metrik bartalllll mavaffakı1etle J'&P
mq oldaiuaa dair Teslka ile birlikte 
bir dilekçe ile il afıa V ekllethıe ml
ncaat ederek ba ı.. mahS118 olmak 
ilzr.e vesika almalan ve bG veailcaJ'l 
ibru etmeleri ıarttır. 

Bu mBddet içinde vesika talebin· 
de buıu.,mıyanlar ekılltme1e ittirlk 
edemezler. 

5 - lıteldilerfn teklif mektu»lan
m ikinci maddede 7Ulh eutt• bir 
1aat neline kadar • itleri reialilln• 
makbu mukabilinde vermeleri 11-
nmdır. 

Postada olan pcilmaeler ka!Mı1 e-
dilmes. (MM) 19541 

Mahkumiyet karan 
Sandıkb C. MllddelwnumWttnden· 
Mubllc .. bep olmaiclJZln bet lnlnata 

Atslmul ilan aielen llmba tlliltnJ 
IO INnıea eatm• ınıretb'le muıı lro
l'WllD& ıwnunuaa 1P11Jlaletetta •ehi 
lancl*1ı'nm ÇalDr malaallealıııdeD ... 

SUS Sinemasında 

BAKAVUS MEDEI 
Bat rollne: Alan cutıa • l'aı 

lloldlD Wallaee Beerr 
l&at: 1' • H • 18 ....ıarıada 

ZA1'ER.E l>OCRU 
8Penoer Tr&e7 

~-~ 

MahkOmiyet karan. 
8a114*ll C. M. U. UllDdn: 

JIUD Jııonınma kanuıauna mullall( • 
tarak muhlll Mbep >"olılrlD taaıa 1l1att 
Ja kallve At.lnütaa auola 8aod*1-
11 1ar mahal den Omer otıu 118 la 
ıu kahvec AU Hlalı ha!ılrm4a .....
uUn ceza mükemelillcle 1&Pllaa ~~ 
balclme ll u lnd• lllclun• • ~ 
allı' lllU'& ceııuı,ıe ~ 
dGlıılrAıullm Go ırtın mlldd9tle ~ 
muma dah' ...uen Aral' btll 
oldutundan ~et aıım lııol._~jml 
lcalıananua 811 Qncll madllm m~ 
ce lllD olunur. Mahıteme 

.... tebrl..ım.L 
gikol&1smısı, PMt-. 

kek, tert ft 
1ıilı1dll1erial 

MERAM' dan 
alom. 

Yenltehlr, Atatllıtt 
BulTarı, No: Hl. ıa. 

Teleton: IT80 
Y&1 ve kuru m91T• 
-. ~-den bqlada. 

1 - DELi KOŞUCU 
Bat rolde. 8ob ..... 

2 - SARI TEHLIKf 
Bat rolde: Connld ..,.ı 
Seanal1ır• 12.1!1 • 1 .... 18.IO -.. 

eecıe de 


